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 פתיחה ונושאים מיוחדים 

 

בשיפור  משה ביטון –מנהל האגף המשיך אגף שאיפ"ה בניהולו של   2015בשנת  .1

איכות חיי התושבים באמצעות  פיתוח ותחזוקת הנוף העירוני, שידרוג המרחב 

והפרדת הפסולת,  הציבורי, ניקיון העיר וחופי הרחצה, הטמעת חשיבות המיחזור

הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים, אכיפת מפגעים וחניה )בחציון הראשון של 

השנה(, פעילות ווטרינרית, תרבות דיור והכל בהקפדה על התקציב האגפי ומילוי 

 הנוהלים העירוניים.

 

 שינויים אדמיניסטרטיביים: .2

 :2015אגף שאיפ"ה עבר שינויים ארגוניים לא פשוטים במהלך שנת 

 

 :רובעים

במקום אשר רש אשר עבר  –מיקי פרי שובץ לתקופת ניסיון כמנהל רובע א'  -

 לנהל את רובע ב'.

עבר לנהל את רובע ג' במקום עודד כץ שזכה  –שי חכים, מנהל רובע ב'  -

 במכרז בתפקיד ס. מנהל   

בניהולו של מנהל הרובע שי חכים.   )נובמבר  –שני הרובעים ג' +ד' אוחדו  -

2015) 

רובע ד' ניר אמדורסקי עבר לנהל את רובע א' במקום מיקי פרי שעבר מנהל  -

הינו אורי שחר שיצא ממצבת  –לתפקיד אחר בעירייה. )מ"מ מנהל רובע א' 

 הפקחים.(

הורחב שטח אחריות מתחם סוקולוב ובן גוריון והשוואתו לשטחי האחריות  -

 (2015של הרובעים האחרים בניהולו של בני בללי. )מרץ 

מונה גם למ"מ מנהל האגף בזמן -י, מנהל רובע מרכז ותושב העיר בני בלל -

 חירום .

 

 – 2015ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי בחציון השני בשנת - הקמת אגף חדש -

 והעברת הפקחים לאגף החדש.

 העברת מחלקת החניה וברירות משפט לאגף החדש. -

 בוטל תקן הסגן באגף שאיפ"ה והועבר לאגף החדש. -2015בספטמבר  -

 

  – שינויים נוספים -

)תפקיד  למנהל המחלקה לתרבות דיורבחודש ספטמבר נבחר איציק קבל  -

 שנים( 20-אותו ממלא בהצלחה  מרובה מזה כ
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מנהל  –במקום עובדים שעזבו שני עובדים חדשים ליחידה לאיכוה"סנוספו  -

 מדור  רישוי סביבתי ומניעת מפגעים,  ומנהל  מדור קיימות. 

במקום מפקח הגינון העירוני אשר עבר  גינון חיצונייםמפקחי  2הכנסת  -

 לתפקיד עירוני אחר. )יוני(

 (2015במחלקת רישוי עסקים ושילוט. )מאי  רכזת רישוי עסקיםמינוי  -

בכל התחומים לרבות עבודת  הגדרת מנהל האגף לממונה על המרחב הציבורי -

צבת המטה, התכנון והביצוע והכנסת מתאמת שדרוג המרחב הציבורי למ

 (1.6.15שאיפ"ה.  ) 

 

גם בשנה זו נמשכה תנופת המחזור והפרדת הפסולת  – מחזור והפרדת פסולת .3

בעיר בכל התחומים: מחזור קרטונים, נייר, זכוכית, בגדים, בקבוקים, אריזות, 

 סוללות ופסולת אלקטרונית

נציגי רשויות המשיכו לפנות ולקבל הדרכה כללית ופרטנית בנושאי הפרדת 

 אם בכנסים שונים ואם באמצעות סיורים , ישיבות והדרכה פרטנית. -הפסולת 

המשכנו גם השנה בפרוייקט חלוקת שקיות כתומות בשכונת נוה עמל על מנת 

 לצמצם את כמויות הפחים הכתומים המוצבים על המדרכות והפריעו למעבר.

 

גם השנה  המשכנו במגמת ביטול נקודות פסולת ושטחי בור  – גינון דומם .4

באמצעות הפיכת המקומות למוקדי גינון דומם בשילוב עם צמחיה חסכנית 

 במים.

 

 לאיסוף מרוכז של פסולת ביום הפינוי האזורי. הקמת משטחי בטון .5

 

ממשיך בפעילותו להגברת  –המפונית מהעיר הרצליה  אתר שקילת הפסולת .6

 והזרמת המידע על נושא הפרדת הפסולת בעיר. הפיקוח, הבקרה

 

נושאים מיוחדים כגון:  במחצית הראשונה של השנה, המשכנו בפיקוח ואכיפת .7

 איסור עישון, איסור הפעלת מפוחים,  צואת כלבים, מפגעים ועוד.

 

לאירועים, חגים, צעדות, וכל במחצית הראשונה של השנה, המשכנו במתן סיוע  .8

 יקיון לפני ואחרי, גינון, וסיוע בטחוני.הנדרש באכיפת חניה, נ

 

ונעילת שערי בתי  נעילת גינות ציבוריות מגודרותהמשך סיוע לאבטחה באמצעות  .9

 ספר בלילות.

 

: גם השנה השתתפנו באופן פעיל בנטיעות בשכונות תיגבור ומאמץ מיוחד בחגים .10

בט"ו בשבט חילקנו שתילים לילדי הגנים, קיימנו פעילויות בגינות הקהילתיות 



283 
 

והקמת גינות במוס"ח,  תיגבור ניקיון ופינוי פסולת בפסח ורוה"ש, ניקיון 

מגרשים לפני ואחרי ל"ג בעומר, הכנת וגינון גני הזיכרון בעיר לקראת יום 

וכל  –ן, ניקיון מאומץ בשעות הלילה בתום חגיגות יום העצמאות ועוד ועוד הזכרו

 זאת על מנת להעניק לתושבים עיר נקיה ופורחת.

 
מרהיבים, תחזוקה שוטפת  פסלי צמחיההמשכנו בטיפוח העיר באמצעות הוספת  .11

הקיימים בכיכרות והקמת, שיקום, ותחזוקת מאות דונמים  של פסלי הצמחיה

 ירוקים ועצים ברחבי העיר.

 

אשר הועברו להנהלת האגף  פניות ומשימות 2,000 -למעלה מ טופלו  2015. בשנת 12

 מגורמים עירוניים בכירים מוועדי שכונות ומהתושבים.

ת, נטיעות עצים, קשר נושאי הטיפול עסקו בשיקום והקמת גינות, טיפול בשכונו       

עם וועדי שכונות, הצבת מתקני ריהוט, מתחמי אשפה, אכיפת חניות כמשימות 

ברזל )המחצית הראשונה של השנה( גיזום עצים, הצבת או צמצום מתקני 

 מיחזור ועוד.

 

 כוכבי יופי במסגרת תחרות "קריה יפה" 5-ב. גם השנה זכתה העיר הרצליה 13

 שהתקיימה בין רשויות ציבוריות ביוזמת המועצה לישראל יפה.

 

 

 

 

 

 כח אדם

      

מחלקות /  14-המחולקים  ל מנהלים ועובדים 100מנה אגף שאיפ"ה  מעל  2015בשנת 

 יחידות שונות:

, מח' גנים ונוף וריהוט רחוב וגן, מחלקת רישוי ושילוט עסקים, מינהלה , חשבות

מחלקה ווטרינרית, המחלקה לתרבות הדיור, היחידה לאיכות הסביבה, רשות החופים, 

 רובעים. 5-מחלקת מיחזור והדברה, מחלקת חניה ו

לאחר השינוי הארגוני )העברת מחלקת חניה וברירות משפט,  – 2015בסוף שנת 

 מנהלים ועובדים. 68כולל אגף שאיפ"ה  –וני לאגף החדש( והפיקוח העיר
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 שאיפ"ה )לאחר השינוי הארגוני( מבנה אגף
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 נתוני פעילות דוחו"ת חניה וברירות משפט 

 : 31.7.15ועד  1.1.15בין התאריכים 

 

 דוחו"ת חניה 22,194 –סה"כ נרשמו 

 ברירות משפט בנושאים שונים. 594 –סה"כ נרשמו 

  

     
 בחתך רובעים ומחלקות -פניות תושבים למוקד העירוני 

 

 7,572                                –רובע א' 

                 9,368                                  -רובע ב'

 5,091                        -רובע ג' + ד'  

  3,351                            -רובע מרכז

  887מחלקת גינון וריהוט              

  250                     -איכות הסביבה

 2,574                       -מח' וטרינרית

 8,606           -מח' מיחזור והדברה 

  91         -רישוי עסקים  ושילוט 

 127                     -רשות החופים 

 1,458                      -תרבות הדיור 

 
  

 
 פניות תושבים שנרשמו במוקד.  45,066סה"כ טופלו על ידי האגף  

 פירוט מופיע בנפרד.( –)לרבות הדברה 
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 חשבות אגף שאיפ"ה
 

 המשיכה פעילות החשבות האגף באופן שוטף בתחומים הבאים: 2015במהלך שנת 

 

לאורך כל השנה בוצעה בקרה שוטפת על כלל תקציבי  –בקרה תקציבית שוטפת  (1

האגף )תקציבים רגילים ובלתי רגילים(, תוך שימת דגש על תקציבים מהותיים 

ספציפיים כגון: פינוי והטמנת אשפה, שרותי אחזקה חיצוניים לניקיון רחובות 

ותה בהוצאות דוחות וחוף הים, תחזוקת גינות ציבוריות ועוד. עבודת הבקרה לו

 למנהלי המחלקות, מעת לעת, על היתרות בתקציבים השונים.

ריכוז העבודה בעת יציאה למכרז מול הגורמים  – טיפול בהתקשרויות (2

המחלקה/היחידה המבצעת, הלשכה המשפטית, הגזברות וועדת  –הרלוונטיים 

לקה המכרזים. הכנת האומדנים לקראת פרסום המכרז, סיוע וליווי שוטף למח

המבצעת באשר למפרט המכרז, תנאי הסף, אופן מתן ההצעות למכרז וכדומה, 

השתתפות בועדות מכרזים והכנת החומר לקראתו, טיפול מול הגזברות בהארכות 

אופציה וערבויות בחוזים קיימים. טיפול במכרזים של משכ"ל, השתתפות בוועדת 

 שלושה ובוועדת יועצים מעת לעת, והכנת החומר לקראתן.

טיפול יומיומי בהזמנות עבודה ובחשבונות  – אישור הזמנות וחשבונות לתשלום (3

של כלל יחידות האגף. בדיקת ההזמנות והחשבונות בהתאם לנוהלי העירייה 

ובהתאם לתקציבי האגף )חוזים/הזמנות/דרישות(, ביצוע מעקב שוטף והכנת 

 החומר לקראת אישור כל הגורמים המורשים בעירייה. 

מעקב שוטף אחר ניצול התקציבים, טיפול בבקשות  – בלתי רגיליםתקציבים  (4

להזרמות התקציב בהתאם לקצב התקדמות הפרוייקטים ובהתאם  לדרישת 

המחלקה המבצעת. הגשת בקשות לתב"רים חדשים ולשינויים בתב"רים קיימים 

 לועדת הכספים העירונית, והשתתפות בועדת הכספים מעת לעת.

ריכוז הכנת התקציב מול מחלקות  – )ת"ר ותב"ר( 6201הכנת התקציב לשנת  (5

האגף השונות תוך התחשבות בתכנית העבודה הקיימת והצפויה של האגף, שינויי 

חקיקה, מדדים, תעריפים ומדיניות אגף והעירייה בכלל, הכנת התחשיבים לצורך 

 התקציב והשתתפות בישיבות התקציב העירוניות הנוגעות לתקציב האגף.

הגשת בקשות לתמיכה ממשרדי ממשלה,  – יבויות ממשרדי ממשלהטיפול בהחי (6

בעיקר המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, הכנת המסמכים הנדרשים 

ידי הנהלת העירייה, תיקצוב ההתחייבויות ומעקב אחר ביצוען, -ואישורם על

דיווח למשרד הממשלתי על ביצוע ההתחייבויות ומעקב אחר קבלת כספי 

 ההתחייבות.

חשבות האגף טיפלה במהלך השנה במענה לדרישות מבקר  - רות שוטפותביקו (7

העירייה בעת ביצוע ביקורות במחלקות השונות באגף, ובמענה לדרישות רו"ח 

 המבקר מטעם משרד הפנים, הנוגעות לפעילות האגף.
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הטיפול נעשה באמצעות ריכוז המסמכים הנדרשים, מענה לשאלות, השתתפות 

 קורת ועוד.בפגישות עם צוותי הבי

ביצוע ניתוחים כלכליים שונים בהתאם לדרישת הגזברות והנהלת העירייה  (8

 בנושאים הקשורים באגף שאיפ"ה, באופן שוטף.

ליווי שוטף של כלל פעילות האגף בהיבט הכספי והכלכלי של הפעילות תוך דגש על  (9

 ביצוע בהתאם לכללי ניהול תקין.

 

 

 מחלקת גנים ונוף וריהוט רחוב וגן
 

דונם  1600 –מחלקת גנים ונוף וריהוט גן מבצעת עבודת אחזקה שוטפת בכ . 1

 בשטחים מגוננים בכל רחבי העיר הכוללים:  

 גנים ציבוריים, פסי ירק, ככרות, שטחים מגוננים 

 .שטחים המיועדים לפרחי עונה 

 55  .חורשות 

 7 .בתי ספר מיוחדים ומתנ"סים 

 149  .גני ילדים, מועדוניות, מוסדות ציבור ואולמות ספורט 

 4  .מזרקות מים ובריכות אקולוגיות 

 3 ."גינות  "טבע עירוני 

 5 .שטחי יער עירוני 

 118 .מתחמי מתקני משחק 

 17 .מתחמי מתקני כושר 

 המורכב  מאיי תנועה, כיכרות, שטחים מגוננים,    דונם שטח ירוק  1600 –סה"כ  כ        

פסי ירק, גנים ציבוריים, פינות ירק, חורשות עצים, שטחי טבע  ויער עירוני 

 ומוסדות  חינוך וציבור.

 

בשטחי הגינון, בחורשות ובמוסדות מתבצע על ידי קבלני גינון  הטיפול השוטף  .2 

 באמצעות מכרז. 

 

 עצי שדרה ברחובות העיר:  .3 

עצי שדרה, חורשות, גנים ציבוריים ומוסדות חינוך מתוחזקים ע"י  30,000 –כ 

 קבלן גיזום מקצועי עפ"י מכרז.

 עצי אורן ברחבי העיר )בשטחים פרטיים  1514: הדברות מזיקים בעצים

 וציבוריים ( הודברו נגד תהלוכן האורן.

 ת הדקל.עצי הדקלים בשטחים  הציבוריים מטופלים בקביעות נגד מזיק חידקוני
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 שתילות ונטיעות:  .4 

 עצים במדרכות, בגנים ובחורשות.  285 -ניטעו  כ  -

פרחי עונה   250,000– ממועד סיום שנת השמיטה ועד לסוף השנה נשתלו כ   -

 מרכזיים, באיי  תנועה ובערוגות בצמתים 

 

    :מוסדות חינוך וציבור  .5

 מוסדות חינוך וציבור כגון: גני ילדים,  156 -טיפול גנני ואחזקה שוטפת מתבצע ב 

 מועדוניות, מתנ"סים, מרכזי נוער, שרות פסיכולוגי, מעונות ובתי כנסת.

 ביס אילנות, ביס ברנר. –גינות אקולוגיות במוסדות חינוך  2הוקמו   

בתי ספר עבודות גינון והשקיה מסיביות לקראת פתיחת שנת  2 –בוצעו ב  -

 הלימודים ביה"ס בן צבי. חט"ב שמואל הנגיד.

  

 בוצע שיקום ושדרוג גנים ציבוריים ואתרים אחרים הכוללים עבודות גינון, השקייה,  .6

 :עבודות פיתוח ותאורה

 גינת לוי אשכול -

 חוף השרון -

 גינת כלבים בגן תמיר -

 גינת מלכי יהודה -

 גינת העלייה השנייה -

 אי תנועה הבריגדה -

 אי תנועה דרך ירושלים -

 אי תנועה אבא אבן -

 שכונת ויצמן -

 כניסה לעיר מרמה"ש אי תנועה בן גוריון -

 גינת זיכרון ע"ש רועי קלין –גינת פינסקר  -

 גינת זיכרון ע"ש רועי יעיש  -גינת רמז  -

 גינת זיכרון ע"ש ראובן רומק –גינת ערבה רח' הבוסתן  -

 אפולוניה בריכת -

 גן בארי -

 שדרוג אדניות בגשר של מחלף הסירה -

 גינת עלומים -

 אולם  בני הרצליה -

 גן עוזיהו -

 

 חורשה:.  7

 המשך נטיעות בחורשת פסח יפהר. 
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 גינות שנמצאות בהליכי היתר:  .8

 רחוב שלווה. –גן שלווה  -

 גינת כלבים. –חורשת האירוסים  -

 

  ומשטחי גומימתחמים חדשים של מתקני משחק  2בוצעו . 9

 ספורטק החלפת משטחי גומי -

 החלפת משטחי גומי –גינת שפיים  -

 הקמת מתקני כושר –גינת דפנה אילת  -

 מתקנים וגומי –גינת עוזיהו  -

 מתקנים וגומי –גינת לוי אשכול  -

 

 -בוצעה  גינה חדשה בבניין משותף בשיתוף עם האגודה לתרבות הדיור .  10

 .14זיסו 

 

 מתקני משחק ורהוט רחוב וגן:ביצוע ותחזוקת . 11

 בהם מותקנים מתקני המשחק.הגנים  117כל  ל 2015בוצע תו תקן לשנת  -

 בגינות ציבוריות. מתחמי מתקני משחק 117של תחזוקה שוטפת  -

 , אשפתונים 1500 –כ , ספסלים 1600 –כ תחזוקת ריהוט הרחוב כוללת  -

שולחנות פיקניק, שילוט , פינות המודעה הקטנה 50 –כ , לוחות מודעות 80 –כ  -

 מתבצעת ע"י הקבלן באמצעות מכרז(. -מגוון

 ברחובות ובגינות ציבוריות. ספסלים חדשים  47  –הותקנו  -

 ברחובות ובגינות ציבוריות. אשפתונים חדשים  60  –הותקנו  -

 ברחובות ובגנים ציבוריים.מתקני שקי קקי    15  –הותקנו  -

 בגנים ציבורים. נדנדות  20  –הותקנו  -

 בחט"ב סמדר. שולחנות שחמט -

 בחורשת הכושר הסדנאות. שולחנות שחמט -

 הותקן בבי"ס אילנות  – שולחן  פיקניק -

 הותקן בבי"ס בן צבי -  שולחן פיקניק -

 הותקן במגרשי הטניס בקאנטר קלאב       -  שולחן  פיקניק -

 

 

 אתרים: 2 –בוצעו עבודות גידור ב . 12

 באזור תעשיה.גדר עבור רח' חרש  -

 גדר הפרדה בחורשת החרצית בין מתקני הכושר למתקני המשחק. -

 גדר במרכז המסחרי בגן רש"ל.  -
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 בוצעו גני זיכרון על שם:. 13

 גינת זיכרון. –תיכון לחיים )לשעבר ביס הרצל(  -

 גינת זיכרון ע"ש רועי קלין. –גינת פינסקר  -

 גינת זיכרון ע"ש רס"ל רועי יעיש. –גינת רמז  -

 גינת זיכרון. –גינת מלכי יהודה כבוש העבודה  -

 גינת זיכרון ע"ש ראובן רומק. –גינת ערבה  -

         

 טיפול בעצים מול קק"ל:. 14

 המחלקה מטפלת בבקשות לכריתות / העתקות עצים מול פקיד היערות 

האזורי מטעם קק"ל,  כולל פגישות עם תושבים בנושאי עצים ומתן המלצות 

 לטיפול.

 .בקשות לבחינה ולטיפול 280  -הוגשו כ  2015בשנת 

 

 ממשק מול פרויקטים חוץ אגפיים:. 15

המחלקה מטפלת בליווי פרויקטים ההנדסיים המתבצעים בעיר ע"י החברה 

 / אגף הנדסה / אגף תב"ל  ועוד, )בהיבט גינון והשקיה.( הכלכלית

 לוו הפרויקטים הבאים: 2015בשנת        

 אלתרמן -

 סוקולוב בן גוריוןמרכז העיר  -

 ים  -גליל -

 מיתחם זרובבל -

 מרחב ציבורי רח' אילנות -

 שצ"פ המסילה -

 

 גינות ואתרים:    3 -בוצעו פסלי צמחיה/פסלים דוממים  ב  -פיסול סביבתי . 16

 פסל כד פורח. –ככר האצ"ל  -

 פסל כד פורח. –ככר הדר  -

 עץ זית עתיק.  -ככר  סוקולוב  אחד העם   -

 

 אתרים: 18 –ביצוע דשא סינטטי ב .  17

 במרחב הציבורי. –נחלת עדה  -

 במרכז המסחרי. –רח' האילנות גן רש"ל  -

 במרחב הציבורי. –י.ל.פרץ –נוה עמל רח' כצנלסון  -

 נוה ישראל ונוה אמירים במרחב הציבורי. -

 ערוגה ברח' אבן אודם.  -

 גן זמנהוף . -

 שיכון גורדון + שיכון דרום במרחב הציבורי. -

 דפנה אילת.ג"י  -

 .ג"י מוריה ברח' י.ל.פרץ -
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 ג"י צופית. -

 רח' הדקל.–ביס אילנות  -

 ג"י גליל שביב. -

 ג"י דרור. -

 חידוש ערוגות . –לב העיר  -

 אי תנועה אבא אבן . -

 מדינת היהודים. -

 חניון משכית יוחנן הסנדלר. -

 אי תנועה וינגייט בקטע שבין זבולון למדינת היהודים. -

 ככר טיראן. -

 גוריון.אי תנועה בן  -

 רח' אלתרמן. –בריכת אפולוניה   -

 

  גנים: 5 –עבודות הנגשה ב . 18

 בוצעו עבודות הנגשה: ברח' מלכי יהודה, כיבוש העבודה, גן גלעד, אשר ברש, מלכי       

 ישראל.       

 

  עבודות שדרוג מערכות השקיה :. 19

 שדרוג והסדרת ראשי מערכת. – ספורטק .1

הסדרת מערכת השקיה  -מפינת הבנים עד פינת ארלוזורוב   אי תנועה בן גוריון .2

 עילית ומבוקרת במקום טפטוף טמון.

הנטועים במדרכות  ביצוע מערכת השקיה קבועה, טמונה ומבוקרת בעצים .3
 קטעים: 20 –ללא השקיה סדירה ב 

 פסח יפהר כולל צומת יערה. -

 שימחה הולצברג. -
 דרום. –רבי עקיבא  -
 הגאון מוילנא. -
 בילו. -
 דה הנשיא.יהו -
 דוד רזיאל -
 ברנר -
 רזיאל פ. יהודה הנשיא -
 ההסתדרות -
 69-73הנשיא ממס'  -
 1-20הליבנה ממס'  -
 34-48קפלן ממס'  -
 87-93האשל ממס'  -
  18-24המגנים ממס'  -
 1-14בן אליעזר ממס'  -
 30-48בן אליעזר ממס'  -
 18-40שבט מנשה ממס'  -
 2-18המגנים ממס'  -
 מפינת לוי אשכול עד פ. ש"זר –קדושי השואה  -

  
  



292 
 

 ושילוט מחלקת רישוי עסקים 
 

לעסוק ברפורמה ברישוי עסקים אשר קיבלה תוקף של  יכה המחלקההמש 2015בשנת 

פריטי רישוי, המחלקה המשיכה  202מתוך  פריטי רישוי  11אושרו  2015בשנת  הכנסת

עפ"י  המאושרים  פריטי רישוי נוספים כולל התאמת אזורי הפעילות 30 -לטפל ב

 .עות שאושרו באגף מהנדס העיר"התב

  

זמן וכמו כן, השנה הוכנס נוהל חדש טרם הגשת כתבי אישום , כיום כל בעל עסק מ

רדי המחלקה ע"מ להציג לבית המשפט ראיות כי בעל העסק מודע שלמתן עדות במ

 .לכך שהוא מפעיל עסק ללא רישיון עסק

 .המחלקה המשפטית די ומלווה על יפעילות הנ"ל מתואמת ה

 

מחלקת רישוי עסקים את תהליך הרפורמה ברישוי עסקים  המשיכה 2015 בשנת

 , הכולל את כלל אגפי העירייה.מפרט מסודר עפ"י דרישות משרד הפניםלרבות כתיבת 

 

 –מכלל העסקים. בעיר הרצליה אנו מציינים בגאווה  65%הממוצע הארצי עומד על 

 ( מעל הממוצע הארצי. 18%)–רישיונות עסק בעסקים  83%

 

 המשך הטמעת חוק הנגישות בקרב בעלי העסקים בעיר.

 

 נתוני רישוי עסקים 
 
 157  סה"כ בקשות לרישיון עסק                         -

 120 סה"כ בקשות שנדונו בועדת רישוי               -

 4 סה"כ עסקים שטרם הגישו בקשות לרישיון  -

   783 סה"כ בקשות שנשלחו לאישור גורמי רישוי  -

  30 סה"כ תביעות משפטיות                              -

  39  סה"כ רשיונות חדשים                               -

  83  סה"כ חידוש רשיונות                                -

  88  סה"כ היתרים לכיסאות ושולחנות            -

  30  היתר לפרגוד                                 סה"כ  -

 5  סה"כ רוכלות בחוף הים                             -
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 נתוני שילוט עסקים 
 

  2           -וועדת שילוט  .1

 102         –בקשות לרישיון שלט  .2

 524        –התראות לשלטים ללא היתר  .3

 56                     –ברירות קנס לשלטים ללא היתר  .4

 20,537         –הדבקת מודעות על לוחות  .5

 
 21,221          סה"כ נושאי שילוט אשר טופלו במהלך השנה 

 
 

 ₪ 33,096סה"כ הכנסות מהדבקה על לוחות מודעות                
 

 ₪  2,689,785סה"כ הכנסות אגרות שילוט                                    
 

 ₪  2,722,881                  בש"ח  סה"כ  הכנסות שילוט
 
 
 בגבייה בהשוואה לאשתקד.  %13עליה של  

 
 

          
                   

 

 מחלקת תברואה )מיחזור והדברה(
 

במסגרת פעילות המחלקה מבוצע פיקוח ובקרה על פעילות קבלן איסוף 

 האשפה לסוגיה בכל העיר .

פיקוח על משאיות הדחס המפנות במגזר הביתי , פיקוח על הפעילות כוללת 

פינוי הדחסנים והמכולות במגזר העיסקי , פיקוח ומעקב על טיפול בתלונות 

תושבים הנוגעות בתחום פינוי האשפה ומעקב בתחום איסוף הפגרים ברחבי 

 העיר בהתאם לנוהל ולזמן הטיפול.

  האשפהפניות מוקד בתחום  3942 טופלו 2015במהלך שנת 

  פניות מוקד בכל הנוגע לתקינות מיכלי האשפה  613טופלו  2015במהלך שנת

 )כלי אצירה(

  פניות מוקד לאיסוף פגרים 2137טופלו  2015במהלך שנת 

  ביקורות במתחמי אשפה , תקינות דחסנים וניתנו הנחיות לטיפול  20בוצעו מעל

 במגזר העיסקי

  המחלקה ודוחו"ת נוספים ניתנו דוחו"ת על ידי אחראי האכיפה של  10ניתנו

 בשיתוף הפיקוח
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 בנושא פינוי אשפה –תלונות מוקד  -גרף מסכם  

 

 

 

ברחבי  פרויקט שטיפת הפחיםכחלק מההכנות לחג הפסח הובילה המחלקה את 

 העיר: הפעילות כללה הכנת תכנית עבודה,  ליווי ובקרה של פעילות הצוות והמשאית.

 –נשטפו רוב מיכלי האשפה לרווחת התושבים  -ימים  11במסגרת פעילות זו שארכה 

 הפעילות הובילה לתגובות חיוביות רבות מצד התושבים בשטח.
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 מיחזור והפרדת פסולת
 
 

תפעול מערך הפרדת הפסולת בעיר , במסגרת פעילות זו מבוצע המחלקה אחראית על 

פיקוח וליווי על פעילות כלל הקבלנים והחברות הפועלים בעיר . מדובר על מערך גדול 

 של רכבים שכל אחד מהם מפנה סוג שונה של מיכלים.

בעזרת המשקל העירוני וצוותי השטח מבוצעת בקרה , מתקבלים עידכונים ונפתרות 

 מן אמת.בעיות בז

הפעילות כוללת הכנת תכנית עבודה , צירי פינוי , הצבת מתקנים , ביקורת על תקינות 

מתקנים , ביקורת על עסקים  , טיפול בפניות מוקד ועוד פעילויות בהתאם לצורך 

 ולהנחיות.

 פניות מוקד בנושאי מיחזור. 3330טופלו  2015במהלך שנת 

 

 :2015וכמויות פסולת לסוגיה שנאספו בשנת  –סיכום נתונים מהמשקל העירוני 

)קיימים נתונים נוספים מגופים שונים שנאספים בימים אלו על מנת להפיק דיווח 

 למשרד להגנ"ס (

 

 

 סוג החומר
מספר 

 שקילות
משקל 

 )טון(

 56 24  ביגוד

 1178 368 קרטון

 1764 285 נייר+עיתון

 1516 748 אריזות

 106 16 זכוכית

 12 3 אלקטרוניקה

 139 55 בקבוקים

 23685 5415 גזם )הכל(

 43873 7165 אשפה
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 מיחזור
 

 

 המשיכה תנופת המיחזור והפרדת הפסולת ברחבי העיר. 2015בשנת 

 

 :כמויות כלי האצירה המפוזרים בעיר

 

 לאיסוף אלקטרוניקה 1מיכל 

 

 מיכלי ביגוד 24

 

 מיכלים לאיסוף קרטון 90

 

 לאיסוף זכוכית  )סגולים(מיכלים  63

 

 מיכלים לאיסוף בקבוקים 294

 

 כתומים: –איסוף אריזות 

 ליטר( 360מיכלים לאיסוף אריזות    )  3,500

 ליטר( 1,100מיכלים לאיסוף אריזות       )  275

 

 כחולים: –איסוף נייר  

 ליטר( 360 מיכלים            ) 2,397

 ליטר( 1,100מיכלים             )      15

 ליטר( 1,500מיכלים            )     244

 ליטר( 2,500 מיכלים             )     94
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 הדברת מזיקים
 

 
המחלקה מלווה את פעילות המדביר ומנטר היתושים .במסגרת הפעילות מבוצע ליווי 

 . בשטח, בקרה ופיקוח על טיפול בפניות שהתקבלו מתושבים ומגורמים שונים בעיריה

 

מובל העצמאות ומובל הנתיב  –בעונת הקיץ בוצע ניטור יומיומי בתעלת בר כוכבא 

 ובמידת הצורך בוצעו שאיבות של מים עומדים על מנת למנוע דגירת יתושים .

 

כחלק משיתוף פעולה עם אגף תב"ל בוצעו סיורים ותאומים על מנת להסדיר את 

 תעלת בר כוכבא.

 

פארק בהרצליה בוצעו הדברות בנקודות שבהן נמצאו כחלק משיתוף פעולה עם צוות ה

 דגירות על מנת לשפר את שהות המבקרים בפארק והתושבים המתגוררים בסביבה.

 

כחלק משיתוף פעולה עם היחידה לאיכות הסביבה בוצעו הסברות ופעילות חינוכיות 

 על מנת לצמצם את מפגע היתושים.

 

 הם נשאבו מים עומדים בתעלת ברימי עבודה ב 120 -בוצעו כ 2015במהלך שנת 

 כוכבא.

 
)לרבות ניטור יתושים על ידי מנטר    פניות 5,269 – 2015  -טופלו במהלך שנת  סה"כ  

 בנושא הדברת מזיקים בהתאם לפירוט הבא:    -היחידה לאיכוה"ס(  

 

 לעומת אשתקד. %12עלייה של  – 1,985                      מכרסמים

 .לעומת אשתקד %37עליה של  – 1,849                          יתושים

 261                         דבורים 

 206                       מקקים   

 178                            נחשים

 495            מזיקים במוס"ח

 177   מזיקים באזור מגורים

 11             משימות נוספות

 107                              ניטור
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 המחלקה לתרבות הדיור ומרחב ציבורי
 

 חברים .א

אגרת חברות לשנת  67%בנינים  חברים, מתוכם שילמו  2032רשומים  2015בשנת 

 יח"ד. 10,000-כ 2015

 ;וסגורות פתוחות : סטטוס סוג ;הדברה ע.פ.ש : מחלקה

 

 פניות .ב

 45%פניה פרונטלית, 25%פניה טלפונית,  30%-מהן כ פניות מידי חודש 800-כ

פניות במכתבים ובדוא"ל . הפניות בנושאים הבאים: שאילתות משפטיות, חובות 

דיירים, מטרדים, בניה לא חוקית, השגת גבול, שימוש לא סביר ברכוש משותף, 

 בקשה לקבלת שירות יעוץ נושאי, מספור בתים, וכיו"ב. 

 

 יעוץ משפטי .ג

 . נציגי בתים 550-משפטי לכ ניתן יעוץ

הייעוץ כלל: שליחת מכתבי התראות, הכנת כתבי  תביעה, הכנת כתבי הגנה, 

 תשובות לשאילתות וכיו"ב וכן הרצאה בסדנה לועדי בתים.

 

 ייצוג משפטי .ד

בניינים קיבלו ייצוג משפטי בפני המפקח על רישום מקרקעין בנתניה,  15

 לא כולל  אגרה.ש"ח לתביעה  500בהשתתפות  עצמית של 

 

 יעוץ הנדסי .ה

 בתים החברים באגודה. 78 -ניתן ייעוץ וחוות דעת הנדסית ל

חוות הדעת ניתנה בנושאים: רטיבות בבניין, סדקים וקילופים בקירות, איטום 

 ועוד.

 

 יעוץ אדריכלי .ו

 בנינים. 12 -ניתן יעוץ וחוות דעת אדריכלית ל

ייעוץ לשינויים ברכוש  הייעוץ כלל: הקמת מעלית, הרחבה ותוספות בניה,

 המשותף, הוצאת היתרים וכיו"ב.

 

 יעוץ גינון .ז

בניינים בנושאים הבאים: תחזוקה   9 -ניתן ייעוץ מקצועי ע"י אדריכל גנים ונוף ל

נכונה  ושיפור מראה הגינה המשותפת, ייעוץ בסוגי הצמחים המתאימים לגינה,  

 שיטות השקיה  ועוד.
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 ייעוץ שמאי .ח

ועדי בתים, הייעוץ ניתן בנושאים הבאים: ניצול זכויות בניה,  2-ניתן יעוץ שמאי ל

היטלים ומיסים, חלוקת הוצאות להקמת מעלית, ליקויי בניה, תוכניות סביבתיות 

 ועוד.

 

 שיפוצי בתים: .ט

 

 שיפוצי בתים משותפים – 

הטיפול כלל: ניהול   -יחידות דיור   218בנינים ובהם  16-טיפול  ב

חלוקת עלות השיפוץ בין הדיירים, בדיקת חתימת הסכם שיפוצים, 

המחאות והתחייבויות כספיות, העברת תשלום לקבלנים ומפקחים, 

 טיפול בסרבני תשלום, גישור ובוררות.

 בתים: 8במסגרת זו  סיימו לשפץ

)מעלית(,הנדיב  22,אבן שפרוט 9,הראובני 37,ההגנה 31הרב קוק 

 .32,הנדיב 13,כיבוש העבודה 10,הקסם 39

,בני בנימין 3,ביתר 27בניינים: ההגנה  7נמצאים  שיפוץ בשלבי

 .7,הראובני 3,שוידלסון 21,אחד העם 2,הרב גורן 16

 

 .שיפוצי מרכזים מסחריים+ גידור ובניית ביתני אשפה 

  הסתיים.– 8שיפוץ מרכז מסחרי רח' סעדיה גאון 

  בשיפוץ.– 4שיפוץ מרכז מסחרי ר' עקיבא 

 הסתיים.-שירת גאולים גידור ובניית ביתני אשפה רחוב 

 

 :כתבי כמויות 

 . 2015כתבי כמויות ומפרטים לשיפוץ בתים הוכנו בשנת  23 

 

 מספור בתים .י

 .בבתים חדשים הממוקמים בעיר מותקן מספר חדש בתיאום עם המשרד 

  אישורים לבתים שכתובותיהם שונו. 80מתן 

 מספר  שינוי מספור בדרך ירושלים שכלל: הזמנת שלטי מספר , קיבוע שלטי

 חדשים+משלוח הודעות על השינוי.

 

 יום הזיכרון .יא

 קבלת הצעות מחיר לזרים וגלגלים 

 .ריכוז שמות מניחי זרים בהרצליה ומחוצה לה 

 גלגלים ועיצוב זרים בגן  10זרים, 300-פיקוח על ביצוע החלוקה ברחבי הארץ כ

 בן שפר.
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 פירוט כתובות: –שיפוצי בתים 

 , 32,  39הנדיב  ,, 22, אבן שפרוט 9, 7, הראובני 37, ההגנה 31, הרב קוק 21-29רשב"ם 

, 26, בני בנימין 2, הרב גורן 3, ביתר 27, ההגנה 32, הנדיב 13כיבוש העבודה , 10הקסם 

 . 21, אחד העם 3שוידלסון 

 

 
 
 

 פרוייקט שיפור המרחב הציבורי
 

 

בוצע פרוייקט שיפור המרחב הציבורי בגן רש"ל בשני שלבים במטרה  2015בשנת 

 בשת"פ ותמיכת הוועד. –לאחד, לשפר, ולייפות את הנראות והנוף האורבני בשכונה 

 

האילנות מפינת כנפי נשרים ועד למרכז המסחרי לרבות הרחובות  – שלב ראשון

 הצדדיים.

עד רחוב הדקל לרבות שפוץ המרכז  מהמרכז המסחרי לכיוון מזרח -  שלב שני

 המסחרי והרחובות הצדדיים.

 

 הפרוייקט בוצע בשיתוף פעולה הדוק של שני אגפים: אגף שאיפ"ה ואגף תב"ל.

במסגרת הפרוייקט בוצעו פעולות רבות ומייגעות שרוכזו על ידי מתאמת המרחב 

 עומרי בפיקוחו של מנהל האגף.-הציבורי גב' אורנה בן

קירצוף וריבוד כל רחוב אילנות לכל אורכו, החלפת מרצפות,   -בוצע  במסגרת העבודה

הסרת טיח קיים מחומות הבתים וביצוע טיח כורכרי למתן נראות אחידה , גינון 

והתקנת מערכות השקייה בגינות הציבוריות באזור, הריסת ערוגות ובניית חדשות, 

ים משתלבות, שילוט גיזום עצים, החלפת ריהוט רחוב בחדש, ריצוף צמתים באבנ

הכוונה אחיד וצביעת עמודים בצבע אחיד, שיפור והחלפת עמודי תאורה לרבות גופי 

 תאורה חדשים.

 

בנוסף בוצעו עבודות השלמת, שינוי וצביעת גדרות, בניית מתחמי אשפה ברחוב שירת 

 גאולים בשתוף עם הדיירים.

 

 בשכונות )"הכי נקי בעיר"(בנוסף לכל האמור לעיל, בוצעו מבצעי ניקיון רחבי היקף 

בשכונות נוספות בעיר : בנחלת עדה, בשכונת יד התשעה, נוף ים, הרצליה ב', נוה 

 ישראל, נוה אמירים, הרצליה הצעירה והרצליה פיתוח.

 

בניקיון חצרות )בשת"פ עם וועדי  -במסגרת העבודות עבדו צוותי שאיפ"ה ותב"ל 

מדרכות שבורות ואבני שפה, תמרורים, צביעת השכונות( צביעת עמודי תאורה, תיקוני 

עמודי תאורה, גיזומים, שתילה, דשא סינטטי, טיפול בגינות, טיפול בבורות גזם,  

 טיפול בספסלים, לוחות מודעות, פרגולות, צביעת מסעפים.
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 היחידה לאיכות הסביבה
 

היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקידום הנושאים הסביבתיים וחיזוק נושא הקיימות 

בעיר. פעילות היחידה כוללת פעילות שוטפת ויומיומית על מנת לתת מענה מהיר 

לצרכי העיר ולתושבים וכן קידום פרויקטים קצרי וארוכי טווח. הפרויקטים נגזרים 

בתיים שונים, חזונה הסביבתי של העיר מצורכי העיר, פניות של תושבים בנושאים סבי

והיחידה לאיכות הסביבה ויכולותיה המקצועית הייחודיות של היחידה, המורכבת 

מאנשי סביבה בעלי השכלה גבוהה בנושאי איכות הסביבה השונים.  ייחודה של  

בשיתוף מרבית היחידה לאיכות הסביבה נעוץ בכך שפעילותה המקצועית מתאפיינת 

יה, בתחומים המשיקים לה מקצועית. שיתוף הפעולה בין היחידה מחלקות העירי

למחלקות העירייה השונות מהווה תנאי הכרחי להטמעת ערכי הקיימות בניהול חיי 

 העיר. 

היחידה לאיכות הסביבה פועלת תחת אגף שאיפ"ה ועובדת מול מחוז ת"א של המשרד 

 צועית. להגנת הסביבה, אליו היא כפופה בנושאים רבים מבחינה מק

אסבסט, , קרינהאיכות אוויר, היחידה לאיכות הסביבה עוסקת במפגעי רעש, ריח, 

 לעסקיםועוד.  כמו כן עוסקת היחידה במתן תנאים סביבתיים  )כגון יתושים( מזיקים

ותנאים סביבתיים בכל הקשור לנושאי התכנון והבנייה כגון תב"עות מקומיות, היתרי 

ת העירונית הינו אחד הנושאים המרכזיים בעיסוקה של . נושא הקיימו4בנייה וטופסי 

היחידה ובמסגרת הזו היא מרכזת פרויקטים עירוניים רבים כגון  התוכנית העירונית 

להפחתת פליטות גזי חממה וצמצום זיהום האוויר, תוכנית לצמצום צריכת משאבים 

ה לאיכות )תג הסביבה(, חינוך לקיימות בכל מוסדות החינוך ועוד. היחידברשות 

הסביבה פועלת לקבלת משאבים נוספים לפעילות סביבתית באמצעות מילוי קולות 

קוראים של המשרד להגנת הסביבה ומשרדי ממשלה נוספים בנושאים הסביבתיים 

 הרלוונטיים. 

 

, קיבלה היחידה לשורותיה מנהלת מדור קיימות, שתפקידה 2015לקראת סוף שנת 

מטרה הייתה לרכז את נושאי הקיימות השונים ריכוז נושא הקיימות ביחידה. ה

ביחידה אצל עובד אחד, אשר מתמקצע בתחום ויכול לעסוק בו לא רק בזמן הפנוי 

 הנותר לאחר ביצוע משימות אחרות. 

 

 נתונים: -תיאור הפעילות 

  טיפול במאות פניות בנושא יתושים 

 70 דוחו"ת בגין פסולת בניין ומפגעים בעסקים 

  ליווי ובקרה על הליך (,  ו12) עסקים מחזיקי חומ"ס בהרצליהשוטפת בביקורת שנתית

 עסקי חומ"ס. 25-חידוש היתרי רעלים בכ

 מוקדים ופניות בנושאי אסבסט 43-טיפול ב 

  4טופסי  100-היתרי בנייה ו 1,000טיפול במעל  
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 עסקים 100-הוצאת תנאים סביבתיים ומעקב אחרי ביצועם בכ 

 סקיםע 300-סיורים וביקורות בכ 

 חומ"סזיהום אויר, שפכים, קרינהריח, פניות ציבור בנושאי רעש,  240-טיפול בכ , 

 וכו'. 

 מדידות רעש 23-כ ,משרדי העירייהבומדידות קרינה בבתי תושבים  11-כ ביצוע 

 בדיקות גזי קרקע של מבנים במסגרת היתרי בנייה ורישוי עסקים 

  במוסדות חינוך בעיר בנושאים חינוכייםמפגשים )הדרכות, סיורים, הרצאות(  400מעל 

  עשרות מפגשים בגינות קהילתיות בעיר 

 

 מבנה היחידה

*במהלך השנה היו חילופי כ"א במספר תפקידים. הרישום המצ"ב משקף מצב בסוף שנת 

2015. 

 היחידה נכללת במצבת התפקידים באגף שאיפ"ה ומונה את התפקידים הבאים :

 הילה אקרמן –מנהלת היחידה 

 אבירם בוצר  -מנהל מדור רישוי סביבתי ופניות ציבור

 לירון מעוז-מנהלת מדור קיימות

 נועה כהן אורגד -מתכננת סביבתית

 עומרי משעלי -רכז חינוך סביבתי

 שלומי אזולאי -מפקח היחידה לאיכות הסביבה

 כלנית לוי  -מזכירת היחידה

 ליאל אוונונו -בנות שירות לאומי

 

המקצועיים בנושא איכות הסביבה הינם בעלי הכשרות סביבתיות מקצועיות עובדי היחידה 

מטעם המשרד להגנת הסביבה. )כגון: כוננות סביבה, פיקוח סביבתי, תכנון סביבתי, ביצוע 

 מדידות רעש, מודד קרינה, פיקוח אסבסט, בנייה ירוקה, וכו'.(

 

 אירועים סביבתיים 

 דה לקיום אירועים בעלי תכנים סביבתייםכחלק מפעילות הקיימות בעיר פועלת היחי

 . מבין אירועים אילו ניתן למנות את האירועים הבאיםומצטרפת לאירועים עירונים קיימים

 :2015בשנת 

 

השנה הורחבה מבית היוצר של מתנ"ס בית פוסטר, מסורתי אירוע הקהילתי  -מכירה בחצר .1

 ,פרט לשכונת נווה עמל, שכונת נוף ים הפעילות כמעט לכל שכונות העיר והשתתפו בו,

. הפעילות היא פרי יוזמתם של תושבי השכונה בה והירוקה ושכונת ויצמן הרצליה הצעירה

 .המתנסים המקומיים הם שותפים מרכזיים בתפעול והצלחת האירוע

. אירוע בו המועצות הירוקות של בתי הספר יסודיים חברו יחד מועצות ירוקות יום שיא .2

   בפארק הרצליה. ליום שיא
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בחגי   ארגון אירועים רבים בגינות קהילתיות בשיתוף מחלקת הרווחה ומחלקת גנים ונוף .3

 ישראל, הכוללים שתילה והפעלות למשפחות

 הפקת אירועי טבע עירוני בשיתוף פארק הרצליה  .4

אירוע שוק "קח תן" לפורים ברחבי העיר בשיתוף מתנ"ס בית פוסטר ורכזות הקהילה  .5

 בשכונות

 הפקת סיורים לפארק המיחזור חירייה לתושבים )בשיתוף המחלקה לתרבות הדיור( .6

יום מעשים טובים, אירוע סוף  : יום העצמאות לגני הילדים,השתתפות באירועים עירוניים .7

 הקיץ

 קיום הצגות בנושא איכות סביבה בהיכל בעיר .8

 ור התעשייה"ים על הבר" בשיתוף מנהלת איז -קיום סדרת הרצאות בנושא ים וסביבה .9

 

 פעילות לצמצום מפגעי היתושים בעיר 

רחב המבצע  יבעל רקע סביבת)קבלן חיצוני( היחידה לאיכות הסביבה מעסיקה מנטר יתושים 

של כל האתרים העירוניים המהווים פוטנציאל )אחת לשבוע לפחות( ניטור יתושים קבוע 

 כמו כן עוסק המנטר בפניות ציבור בנושא יתושים. להתרבות יתושים. 

 בשיתוף מחלקת הדברה ומיחזור( פניות ציבור בנושא יתושים( 

ידי המנטר העירוני )יתר הפניות מטופלות על ידי  כמאות פניות טופלו השנה על 

. המנטר מגיע לכל אתר ועושה המדביר העירוני הפועל תחת מחלקת הדברה ומיחזור(

 –כתובת המתלונן. במקרים רבים מאותרים מוקדי היתושים בסריקה יסודית 

 עוברים ייבוש או מועברים לטיפול המדביר העירוני במידת הצורך. ה

 קמפיין הסברתי וחינוכי בנושא צמצום מפגעי היתוש בעיר .  

  כתיבת מפרטים מקצועיים במכרז הדברה 

 

 בהתאם לחוקי המשרד להגנת הסביבה וחוקי עזרפיקוח סביבתי 

 מבוצע על ידי שלומי אזולאי בליווי אבירם בוצר

 :אכיפת שמירת הניקיון

על פי חוק שמירת  דוחות 50-ניתנו כביצוע סיורים שוטפים באיזורים פתוחים בעיר. סה"כ  

  , ברובם על השלכת פסולת בשטחים פתוחים בעיר.1984הניקיון, 

  אכיפת עסקים:

ביצוע ביקורות שוטפות בעסקים ובאתרים שונים, מתן דוחות לעסקים כגון מסעדות, מוסכים 

, אי מענה לדרישות סביבתיות ומפגעים על אי מילוי דרישת פקח בנושא שמנים ושומנים וכו'

 .דוחות השנה 20-כסה"כ ניתנו  סביבתיים. 

  אכיפה בנושאים נוספים:

עבודות בניין, פיקוח בנושא אסבסט, מעקב ופיקוח אחר ביקורות באתרים המבוצעים בהם 

 עברייני סביבה, מענה לפניות תושבים בנושא מפגעי סביבה .
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באמצעות ליווי סיורים  –המפקח לאיכות הסביבה סייע השנה בפיקוח למחלקה הוטרינרית 

ומתן דוחות לבעלי מסעדות שלא עמדו בקריטריונים. כמו כן עבד בשת"פ  מול מחלקת רישוי 

 עסקים ולמחלקת פיקוח על הבנייה שבאגף הנדסה בנושא חריגות בנייה וכו'

 

 טיפול באסבסט

 מבוצע על ידי אבירם בוצר ושלומי אזולאי 

  נכנס לתוקפו חוק האסבסט החדש. החוק מטיל חובה על הרשות לסקור את כל  2011בשנת

מבני האסבסט הציבוריים ולתקן או לסגור מבנים בעייתיים בהתאם לסוג המפגע. בהתאם 

לכך עבר מנהל מדור פיקוח סביבתי הסמכה רשמית של המשרד להגנת הסביבה לנושא והחל 

 .מבני ציבור 250-נסקרו בעיר כ 2015עד סוף שנת בעיר. בביצוע סקר אסבסט במבני ציבור 

 .היחידה לאיכות סביבה פועלת לטיפול ופינוי מפגעי  מתן מענה למפגעי אסבסט ברחבי העיר

אסבסט ברחבי העיר באמצעות קבלן אסבסט מורשה על ידי המשרד להגנ"ס סה"כ פונו על 

מ"ר של פסולת  1000-ל למפגעי אסבסט בשטחים ציבוריים שהיוו מע 9-ידי הקבלן כ

צווים לתושבים וגופים שונים שבשטחם נמצאו מפגעי אסבסט  2-אסבסט.  כמו כן הוצאו כ

 שריפות אסבסט שהיו בשטחי הרצליה. 3-וטיפלה בכ

 2015פניות ציבור במהלך שנת  34-. היחידה טיפלה בכמענה לפניות ציבור בנושא אסבסט .

י לתושבים, במידת הצורך נעשה סיור בשטח/מופק במסגרת המענה ניתן סיוע וליווי מקצוע

 דו"ח סיור וניתנות הנחיות לבעלי הנכס לטיפול או פינוי האסבסט. 

                                           

 531כביש 

 פיקוח: אבירם בוצר ושלומי אזולאי. תכנון: נועה כהן אורגד

במזרח לבין אזור  6הסופי יחבר בין כביש מיועד להיות עורק תחבורה ראשי שבשלב  531כביש 

שהינו  531השרון )רעננה, כפר סבא , הרצליה( במערב. רצועת הדרך המוצעת כוללת את כביש 

 ,מסלולי , תלת נתיבי לכל אורכו ואת מסילת הרכבת החשמלית )מסילת השרון(–כביש דו 

 שעוברת בין מסלולי הכביש.

 

ביצוע במקטעי הכביש השונים  רבים, הכוללים בין , הוגשו לעירייה מסמכי 2015גם בשנת 

השאר היבטים  סביבתיים כגון: איכות אוויר, אקוסטיקה, אקולוגיה וכו'. מסמכים אילו קיבלו 

 את חוות דעת מתכננת היחידה.

הוחלט  ,על מנת לשמר את איכות חיי התושבים בשכונות הסמוכות לתוואי הכביש כן, -כמו

 שבועייםסיורים לבצע פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת הקבלנים. לצורך עבודת הפיקוח בוצעו 

 העבודות תוך מענה לפניות תושבים.  בשטח
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 בביצוע נועה כהן אורגד – סביבתי תכנון

 

  4 וטופסי בניה היתריפעילות במסגרת אישור: 

  4 טופסי 100 -מ ולמעלה בנייה  היתרי 0010 -מ למעלה ושרוא 2015במהלך.  

  הכנת הנחיות המרחביות במסגרת הרפורמה ברישוי בניה, בהתייחס להיבטים

 סביבתיים.

 כמו כן ישנה .  הצורך במידת באתר סיורים לרבות ואישורם יועצים דוחות בדיקת

 איכות, רעש, אסבסט, בנין פסולת הבאים בהתאם לתוכנית: לנושאים התייחסות

, אור זיהום, הים חוף, החופי המצוק ויציבות גיאולוגיים-הידרו דוחות, קרינה, אוויר

 וסיוע ליווי. ועוד העבודות ביצוע בעת מטרדים מניעת, קרקע וגזי מזוהמות קרקעות

 .המקומית הועדה להחלטת בהתאם, נדרשים בהיתרים ירוקה בניה בנושא

 עבודות לעצירת בקשות לרבות, בעיר שונות בעבודות הבניה על פיקוח' מח מול תיאום 

 .הצדקה לכך נמצאה באם

 המלצות ומתן הסביבה איכות של להיבטים בהתייחס, עיר יןיבנ לתוכניות התייחסות 

, בחינה של תסקירי השפעה על הסביבה ומתן חוות דעת סביבתיות. התוכנית להוראות

 )השנה היתה התייחסות לתוכניות כגון גליל ים, פאת ים ועוד(

 מתן הנחיות להכנת מסמכים סביבתיים  והתחדשות עירונית, בינוי-תוכניות פינוי

 נלווים והטמעת ראייה מקיימת. 

 עיר תכנון' למח סיוע :וותמ"ל לאומיות תשתיות ,מחוזיות, ארציות מתאר תוכניות 

 השתתפות. העיר מהנדס עמדת וגיבוש המקומית הועדה התייחסות לצורך דעת בחוות

איתור אתרים לפסולת בנין, קידום התוכנית ) הצורך בעת המחוזית הועדה בדיוני

 )דוגמאות  חוף התכלת, אפולוניה, חוף הים( (.המתארית ועוד

 קרקע וגזי מזוהמות קרקעות 

 ההולכים הממצאים בשל וגדל הולך השוטפת העבודה במסגרת זה נושא של חלקו 

 הסביבה להגנת המשרד למתווה בהתאם נערך הליווי. השניםלאורך  בעיר ונחשפים

 בדיקות ליווי נערך זו במסגרת. א"ת במחוז קרקע וגזי מזוהמות בקרקעות לטיפול

 הטמעת, הסביבה לאיכות היחידה י"ע הנדרשים במקומות קרקע וגזי מזוהמות קרקעות

 בעת והמיגונים הבדיקות ביצוע במהלך ליווי, בניה להיתרי תנאים במסגרת דרישות

 בדיקות ביצוע וליווי בנושא דרישות מוטמעות, כן כמו. 4 לטופס אישורים ומתן העבודות

 עם בתאום נערכת העבודה. עיר בנין תוכניות קידום במסגרת הצורך במידת מקדמיות

כמו כן ניתן  .המים ורשות הסביבה להגנת המשרד - אלה לנושאים המוסמכות הרשויות

 .בנושא תושבים לפניותמענה 

 בנייה ירוקה ובת קיימא 

 הנושא הטמעת ולימוד הצגה לרבות ,15 -ה בנייה ירוקה של פורום בפורום העיר ייצוג 

, שיתוף וסיוע לרשויות הנמצאות בתהליכי הפורום נציגי עם עבודה וישיבות בעיר

  הטמעה.
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 לתקן הרוויזיה במסגרת, ותחבורה קרקע – אקיימ בת לבנייה הועדה בדיוני השתתפות 

 בהתייחס בניה ברישוי הרפורמה לנושא הפנים משרד נציגת ולימוד סיוע ,ירוקה לבניה

 .הסביבתיים להיבטים

  הרחבת חלות התקן לסוגי מבנים נוספים ולשיפוצים והטמעת הוראות מקיימות

 מחייבות לעידוד תחבורה חלופית.

 

 

  פניות ציבור ומטרדים סביבתיים, חומ"ס ,רישוי עסקים ותעשיות

 )בביצוע אבירם בוצר(

 

 רישוי עסקים

 עסקים  250-כ ופיקוח מול , מעקב, בקרהתנאי איכות הסביבה ברישיון העסק הסדרת

 במסגרת 

 מעקב שנתי או לאור חריגות ומפגעים סביבתיים     

 עסקים.   100-מתן תנאים סביבתיים לכ 

 עסקים לקראת הסדרה או חידוש של רישיון עסק. 300-סיורים וביקורות בכ 

  רישוי עסקים בשיתוף עם מחלקת רישוי עסקים, היערכות ליישום רפורמת הבר בחוק

לרבות  השתתפות בדיונים בנושא, הכנת מפרטים ומידע סביבתי לבעלי עסקים, ליווי 

 וסיוע בהליך לעדכון האתר העירוני בנושא.

 

  חומרים מסוכנים )חומ"ס(

  ביקורת שנתית וחידוש היתרי רעלים 

(, ביניהם המדיקל 12) בהרצליה עסקים מחזיקי חומ"סשוטפת בביקורת שנתית ביצוע 

 .סנטר, מכון הטיהור העירוני, בארות המים, חברות באזור התעשייה ובריכות שחייה

 עסקי חומ"ס. 25-ליווי ובקרה על הליך חידוש היתרי רעלים בכבנוסף, מתבצע  

  היערכות לחירום במסגרת חומ"ס בעיר 

איכות הסביבה חירום ת תיק הכנ, ועדכון שנתי של מפות וטבלאות חומ"ס בעירחידוש 

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ורח"ל והשתתפות בתרגילים העירונים 

 בנושא.

 כוננות סביבה 

עובדי היחידה מבצעים כוננות סביבה בכל יום ואף בחגים ושבתות. השנה נרכש ציוד 

 2ייעודי לטיפול באירועי סביבה. השנה טיפלה היחידה במספר אירועי סביבה בהם 

אירועי הדברה. בסוכות ליוותה היחידה אירוע חריג בו היה שימוש אסור בחומר פוספין 

 בדירת מגורים בעיר.   
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 פניות ציבור ומטרדים סביבתיים

  חומ"סזיהום אויר, שפכים, אסבסט, קרינהריח, בנושאי רעש,  פניות ציבור 240-בכטיפול , 

 וכו'. 

 ומבני  מדידות קרינה בבתי תושבים 11-בוצעו כבמסגרת טיפול בתלונות תושבים : קרינה

עירייה וניתן מענה ללא מדידות לנושאים נוספים הקשורים לקרינה מרשת החשמל 

כמו כן נעשה ליווי מקצועי של מדידות הקרינה במוסדות חינוך  ואנטנות סלולריות.

 והטיפול בליקוים בשיתוף עם אגף תב"ל.

 מדידות רעש 24-רעש: כ  . 

 קורות במוקדי מפגעים סביבתיים.סיורים ובי 

  תושבים היוצרים מפגעים בהתאם לפניות ציבוריים ופרטייםמתן תנאים לעסקים/גופים/ 

 ציבור. 

 וריח. , אסבסטעריכת קולות קוראים ובחירת חברות ייעוץ בתחומי קרינה, רעש 

 

 

  חינוך לקיימות

 עומרי משעלי וליאר אוונונו 

                

 גנים 

  וגולן, הם מצטרפים לשמונת  ברקן, יקינטון, אייל, גנים לגן ירוק: תרזה 5הוסמכו

הגנים הקיימים בעיר אשר מקדמים את נושאי בע"ח וסביבת הגן וזוכים באיכות חיים 

 טובה  ונעימה יותר.

  הדרכה בנושא חוק  -מפגשים של פעילות "מפלצת הזבל" 150התקיימו

 האריזות ומיון פסולת.

 60  בחופשת הקיץ לקייטנות בנושאים: שמירה על חוף הים ובע"ח הדרכות

 בסביבה החופית והימית.

 .ליווי ועזרה בהכנת תכנים לקייטנת איכות הסביבה של הגיל הרך 

  ליווי גנים ירוקים בהתאמת תכנים סביבתיים, יצירות בחומרים משימוש

 חוזר, פעילויות בחצר הגן ועזרה בהקמת גינות ירק ותבלין בגנים

 סודיי

  בתי ספר ירוקים : שז"ר והנדיב 2הוסמכו 

  רכזי קיימות בבתי הספר לשם קיום המועצה הירוקה בבית הספר  14ליווי

וקידום נושאי הקיימות בבית הספר, כמו כן נערכו ימי עיון בנושאים נבחרים: 

 גינות מושכות בע"ח, מיזם שומרים על העצים, שימוש מושכל במשאבים ועוד.

לכל תלמיד בהרצליה להיחשף לתכנים סביבתיים, להכיר את הרצון לאפשר 

המגוון הביולוגי וליהנות מאתרי הטבע בעיר, הביא את היחידה לצאת עם 
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מספר תוכניות רוחב אותם יוכל לקבל כל בית ספר בעיר, התוכניות הינם 

 חינם ומותאמות לתוכנית הלימודים:  

 

 מפגשים(  97סדנת פח כתום: הפרדת פסולת ) -כיתות א'+ב' .1

 20הכרות עם המפגע ודרכי התמודדות ) -יתוש הנמר האסיאתי -כיתות ג' .2

 מפגשים(

בשיתוף פארק -בית הגידול בריכת החורף בפארק הרצליה -כיתות ד' .3

 סיורים( 27הרצליה )

 סיורים( 15סיור לגן לאומי אפולוניה ) -כיתות ה' .4

 סיורים( 25סיור לחירייה "בעקבות הזבל" )  -כיתות ו' .5

 

 תלמידים בנושא  250 -יום שיא למועצות התלמידים הירוקות בפארק הרצליה

 מגוון המינים ואתרי הטבע העירוניים.

  מועצה עירונית של קבוצת תלמידים נבחרים מבתי הספר הדנה בנושאי סביבה

"אמנת תל מיכל" בפני  -עדכניים והצגה של המיזם לשימור הטבע העירוני בעיר

 וועדת איכות הסביבה הרשותית.

  נערך סיור לצוות  מורים וויצמן לגן לאומי אפולוניה על היבטיו ההיסטוריים

 וסוגיות שימור הטבע במקום.

 על יסודי

  היא החטיבה הראשונה שקיבלה ירוק מתמיד במחוז. זאבחטיבת 

 3 שיתוף פעולה בין  -חטיבות מייצגות את הרצלייה בתחרות תחבורה מקיימת

 .12 -גרמניה לישראל, עם המספר הרב ביותר של קבוצות במחוז

 4-תלמידים, נעשו ב 250פעילות אינטראקטיבית בנושאי  ל  -פעילות כוכב הבית 

 6חטיבות מתוך 

  מועצות ירוקות : יד גיורא, רעות, זא"ב.  3ליווי 

 

 נושאים נוספים

  תן" ופעילות פורים בבתי הספר -שוק "קח 

 בתי ספר בעיר 10-הקמת גינות ירק בכ 

  קיום תחרות מוסדות חינוך מקדמי קיימות בהם זכו בתי הספר בן צבי וברנר

 והגנים תרזה ותבור

   מכירת קומפוסטרים לתושבי הרצליה אשר קיבלו גם הדרכה וליווי 
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  גינות קהילתיות

בנחלת עדה, בשכונת ויצמן, בשכונת  -התקיימה  הפעילות בארבע גינות קהילתיות  2015בשנת 

 יד  התשעה ובשכונת נווה ישראל. 

הגינות פועלות בשיתוף פעולה עם היחידה לעבודה קהילתית, המתנסים בשכונות, ופעילי 

 הקהילה.

 מרכיבי הפעילות כוללים:

 מפגשים שבועיים לאורך השנה 1-2 -

 אירועים לקהל הרחב בחגים ומועדים -

 

 נושאים נוספים

 

  :15-כנית להפחתת פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה במסגרת אמנת פורום הות

 בביצוע עירית גולן אנגלקו 

 מעקב, ליווי ופיקוח אחר יישום התכנית העירונית מול אגפי ומחלקות העירייה שונים ,

ומתן דיווחים וסיכומים שוטפים בתחום להנהלת  משרדי ממשלה ומרכז שלטון מקומי

 15ולפורום  העיר

  הכנת סקר עירוני לפליטות מזהמי אוויר וגזי חממה ברחבי העיר במסגרת הנחיות פורום

15. 

 20-ליווי פורום עסקים ירוק בהרצליה בהשתתפות כ  :קידום חסכון במשאבים בעסקים 

פעם אחת ודנו  2015ום  התכנסו בשנת במערב העיר. נציגי הפור חברות מאזור התעשייה

כיצד הן יכולים לפעול להפחתת הפליטות של החברה ושל עובדיה. הפורום דן בקידום 

מערכת לשיתוף נסיעות, הקמת מערך שאטלים ואף עסקו נציגיו במילוי סקר פליטות 

 ייחודי שחיברה חברת 'אסיף אסטרטגיות'.  

 ה העירוניים לרבות קידום פרויקטים להתקנת קידום וליווי יישום המלצות סקרי האנרגי

 אמצעים לחסכון במשאבים במבני הרשות

 
 תג הסביבה

תג הסביבה הינה תכנית עירונית כוללנית של  המרכז לשלטון מקומי ומשרד הגנ"ס שאימצה 

עיריית הרצליה כתוכנית אסטרטגית לחיסכון במשאבים כמו חשמל ומים ונייר וצמצום 

 הפסולת ועידוד המיחזור במסגרת מוסדות הרשות. 

בקרה אחר יישום  הוציאה היחידה לאיכות הסביבה דו"ח 2015במחצית הראשונה של שנת 

 התכנית לשנתה הראשונה. מסקנות הדוח הוצגו למנכ"ל העירייה. 

על מנת להמשיך במגמות ההתייעלות שהוצגו בדוח ואף לשפר אותן, הוחלט להמשיך ביישום 

התכנית לרבות הצבת מרכזי מיחזור חדישים בכל בנייני העירייה, הצבת שילוט במשרדים 

 וההסברה.והרחבת הפעילות בנושא החינוך 
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 בשיתוף מחלקת מיחזור: חזורימפסולת ו

סיכום נתוני  -1סיכום שנתי של נתוני המחזור בעיר במסגרת "טופס שותפים בהכנת  -

 פסולת".

למניעת עברות של  עסקים 100-פיקוח ובקרה על מערך איסוף שמן מאכל משומש בכ -

 .הזרמת שמן למערכת הביוב הציבורית

ליווי חינוכי והסברתי של פרויקט הפרדת האשפה בעיר והכנת התשתית לתחרות הבניין  -

   2016הממחזר לקראת שנת 

 חלוקת קומפוסטרים במחיר מסובסד לתושבי העיר וליווי מקצועי של תושבים אילו -

 

חברי מועצה. היחידה  4-, בה חברים כתועדה סטטוטורי -איכות הסביבה העירוניתועדת  -

 3-ליו"ר הועדה, חבר המועצה עו"ד תום סטרוגו. השנה התקיימו כ מסייעת בארגון הועדה  

  ועדות 

 

תוכנית דגל כחול הינה הסמכת ניהול סביבתית בינלאומית  -תוכנית דגל כחול -ים וחופים  -

לחופים. היחידה לאיכות הסביבה הייתה אחראית על התוכנית החינוכית של הדגל הכחול 

כמו כן  הגישה היחידה לאיכ"ס לחופי אכדיה בשיתוף עם החברה לפיתוח תיירות.  

 .2016להסמכה בנוסף את חוף זבולון לקבלת 'תו דגל כחול' לשנת 

קבלת התו מחייבת בקרה ימית שוטפת לאורך השנה של איכות מי הים וכן, סטנדרטים   -

סביבתיים גבוהים לניהול החופים כמו מיחזור למספר זרמים בחוף ורמת ניקיון גבוהה וכן 

הפעלת תכנית חינוכית נרחבת לילדים בגנים ובבתי הספר, בחינוך המיוחד ולציבור הרחב 

 . לאורך תקופת הרחצה

 

בוצע תרגיל זיהום ים בשמן בשיתוף המשרד להגנת  2015בשנת  -תוכנית לזיהום ים בשמן -

הסביבה וגורמי עירוניים רבים. הכנת התוכנית וריכוז התרגיל בוצע על ידי היחידה לאיכות 

 הסביבה ורשות החופים. 
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 המחלקה הווטרינרית
 

עלולות לעבור ההמחלקה הווטרינרית עוסקת בשמירה על בריאות הציבור ממחלות 

 לאדם ממזון מהחי ומבעלי חיים.

 

ד"ר מורדוך ( , פקחים  –צוות המחלקה מונה שני רופאים ווטרינריים )מנהל המחלקה 

 ווטרינריים ומזכירה.

 

  .משאיות להובלת מוצרים מהחי בטרם שיווק 581,23 -נבדקו – בדיקת משאיות .1

 .בעסקים כחלק מפעילות שגרתית נערכו ביקורות 495  - ביקורות בעסקים .2

 הביקורות נפסלו לשיווק במהלך  - במסגרת אישור רישיון עסק - פסילת מזון .3

 ראויים למאכל. לא היו מוצרים אשר  ק"ג 376,2

מקרי כלבת. כחלק מהמלחמה במחלה  27היו בארץ  2015בשנת  - חיסוני כלבת .4

בנוסף פוזרו פיתיונות  כלבים. 5507והניסיון למנוע את תפוצתה, חוסנו בהרצליה 

חיסון כנגד כלבת בכל השטחים הפתוחים סביב העיר בניסיון למנוע התפשטות 

 המחלה בקרב חיות בר.

תה למען הציבור שמה לעצמה מטרה לבצע את עבוד הכלבייה העירונית .5

ובמקביל לשמור על זכויות בעלי החיים, במסגרת זו אנו מקדישים משאבים וזמן 

 רב על מנת למסור לאימוץ את כל הכלבים חסרי הבית.

 .בעלי חיים 41כלבים והוסגרו עקב נשיכה  311 נכנסו לכלבייה  השנה

 המחלקה מקבלת תלמידים לפעילות התנדבותית במסגרת - מחוייבות אישית .6

תרומה לקהילה  וזאת בתקווה שחשיפתם למציאות בכלבייה והמפגש עם בעלי 

 החיים הנטושים יביא להגברת המודעות בנושא.

המחלקה הווטרינרית מבצעת מאות עיקורים לחתולי הרחוב  - עיקורי חתולים .7

 על מנת למנוע ריבוי בלתי מבוקר ויצירת קהילת חתולים יציבה ובריאה.

 .רחוב  חתולי 2126 עוקרו 2015בשנת 

בחסות מרכז השלטון המקומי, משרד  לוקחת חלק בוועדה עליונההמחלקה  .8

החקלאות ומשרד הבריאות לגיבוש נהלי עבודה אחידים למחלקות הווטרינריות 

 ברשויות המקומיות.

ברמה הארצית  בתכנון וקיום של רפורמה בבדיקות משנההמחלקה לוקחת חלק  .9

על פי המלצות ועדת גרוטו ומהווה תחנת בדיקה אזורית לספקים אשר לוקחים 

 חלק בהסדר.

המחלקה הווטרינרית בתיאום מנהל היחידה לבריאות הציבור של האוניברסיטה  .10

לרפואה ווטרינרית לביצוע פרקטיקה  מקבלת סטודנטים של בית הספרהעברית 

 בנושא בריאות הציבור.
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 החופיםרשות 
 
 

 א' באייר ונסגרה בכ"ט בתשרי תשע"ו.-נפתחה ב 2015 עונת הרחצה

 

 מוכרזים ומורשים לרחצה: חופי רחצה  7

 

חוף צר מאד מאופיין במעט אנשים במהלך השבוע לעומת חוף  -נוף ים )סידני עלי(,

 מלא בסופ"ש.

 

 חוף מסעדות קיוסקים ושירותים שונים. – חוף השרון

 

 חוף פופולרי מאד לגולשי הגלים למיניהם.         – חוף זבולון

 

חוף רחב המאופיין ברוחצים רבים. החוף מאופיין בהרבה בני נוער  – חוף אכדיה צפון

 הפוקדים אותו בכל ימות השבוע.

 

מתאפיין כחוף של  –חוף שקט.  בחוף קיימות מקלחות חוף בלבד. -חוף אכדיה מרכז

 צעירים ורוחצים.

 

חוף רחב מאד מאופיין ברוחצים רבים בעונה. בחוף קיימים שירותים   - חוף הנכים

 שונים )משרדו של מנהל רשות החופים ממוקם בחוף זה(. 

 

חוף צר בו קיימת הפרדה בין נשים לגברים. החוף מאופיין בהמוני   –. החוף הנפרד

 הדתיים הבאים לרחצה במהלך הקיץ.

 ימים לנשים( 3ימים לגברים +  3וסט  )באוג 31ביוני ועד  1החוף היה פעיל מתאריך 

 

 תחזוקת וניקיון

חופים נמצאים באחריות החברה לפיתוח התיירות . )אכדיה צפון, מרכז, וחוף  3

 הנכים.(

. בנוסף במהלך עונת עובדי ניקיון בחופים על פי התקופות השונות מספקתחב' התאמה 

 ישראל. הרחצה נחרשים החופים בשעות הלילה בעקבות הנחיית משטרת

 

אחריות על כל מערך התחזוקה של החוף החל מצינורות מים וכלה בברזיות -תחזוקה

 לשטיפת רגליים, שילוט ועוד.

 

 השירותים ניתנו ע"י חברת דשא. – פינוי מכולות  אשפה
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פקח אחד אורגני של רשות החופים עסק במתן דוחו"ת ושמירה על אכיפת  – פיקוח

 חוקי העזר העירוניים. 

 שבוע בעונת הרחצה נוספו פקחים לאכיפה ושמירה על הסדר הציבורי בחופים. בסופי

 בנוסף הועסק שיטור בשכר בימי שישי ובשבתות.

 

מצילים + מציל ראשי  22-תחנות הצלה אשר אויישו ב 7בעונת הרחצה נפתחו  -הצלה

 אחד.

   חוף אכדיה דרום ובחוף השרון. –תחנות הצלה פעלו גם בעונת החורף  2

 במבנה תחנה חדש. –הוחלפה סוכת התחנה הישנה בחוף השרון 

 

 ארועי טביעה למוות שאירעו מעבר לשעות עבודת המצילים. 3נרשמו 

 

 ניתנים ע"י חברה חיצונית . – שרותי עזרה ראשונה

 

 : רכישות

מכשירי דפיברילטורים לכל תחנת חובש בחופים  7 –נרכש ציוד עזרה ראשונה  -

 המוכרזים.

 עגלות הזנקה ואסדות הצלה לאופנועי ים ולחסקות.נרכשו  -

 חסקות חדשות ורועננו השאר. 4נרכשו  -
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 רובע א'
 
 

הועבר חלק מהאזור לטיפול  –גבולות: )במסגרת השינוי הארגוני והייעול המקצועי 

 רובע מרכז.(

 גבול רעננה. )יד התשעה, גן רשל ונחלת עדה( -בצפון

 נבו.מסילת הרכבת ועד יוסף  –מערב 

 שבעת הכוכבים עד משה דיין –הרב קוק  –דרום 

 דרך ירושלים מהבריגדה ועד סוקולוב. –מזרח 

 

 כללי

מנהל הרובע וצוותו עוסקים בטיפול שוטף בניקיון, פיקוח וגינון כולל פגישות עם וועדי 

הנמצאים בתחום  פרויקטיםהשכונות, קשר רציף עם תושבים, ישיבות תיאום ופיקוח 

עי ניקיון מיוחדים לקראת החגים, חצרות מיעוטי יכולת, טיפול בפניות הרובע, מבצ

 מוקד וסגירתן.

 

 ניקיון

 עובדי ניקיון, מכונת טיאוט, טנדר ונגררת. 25ברובע עובדים 

תתי רובע, העובדים מנקים כל אזור פעמיים בשבוע על פי תכנית  3-הרובע מחולק ל

 יומית.

 ניקיון רובעי )עובד עירייה(. העבודה מתבצעת בפיקוח צמוד של אחראי

מועד הוצאתו על ידי  –פינוי הגזם מתבצע ברובע זה בימי שני בשבוע. )יום א' 

 התושבים(

פעם בשנה מנוקים גם השטחים הפתוחים על ידי טרקטור בהתאם לרשימה שהוכנה 

 מראש על ידי מנהל הרובע.

 

 גינון

( .עבודות הגינון 2-+ רובע א 1-השנה חולק הרובע לשני שטחי בקרת גינון )רובע א

מתבצעות על ידי קבלן גינון  המבצע עבודות גינון בחורשות, גני ילדים, גינות ואיי 

תנועה, גיזום עצים וכדומה. הפיקוח מתבצע נכון להיום באמצעות שני מפקחי גינון 

 חיצוניים. 

 

 גני ילדים:

ם ומועדוניות ברובע מטופלים ע"י קבלן גינון חיצוני המחויב לעבור בכל גן גני 70-כ

 פעם בשבועיים.

 

 מתן מענה לפניות תושבים:

דרישות התושבים רבות הן מבחינת מעורבות בסוגי הצמחייה והן מבחינת תחזוקת 

 ניקיון סביבתית.
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  בנושאים הבאים:בחציון הראשון של השנה עבדו ברובע גם בנושא פיקוח ואכיפה 

 .סיוע באיתור רכבים החוסמים ערימות גזם ופסולת 

 .סיוע לגוזמים בהכוונת התנועה בצירים הראשיים 

  ,הסרת מפגעים במקומות בעייתיים כגון: ענפים גולשים, חצרות מלוכלכות

וניקיון  מגרשים. גידור

 .טיפול בעסקים בעייתיים בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת רישוי עסקים 

 ישום דו"חות חנייה ברובע.ר 

 ,הנדיב. -ברחוב רש"י  אכיפה ברחוב הרב קוק כמשימת ברזל 

  ,רישום ברירות קנס על מפגעים, צרכי כלבים, ערימות גזם לא ביום הפינוי

אשפה ביתית ועוד.

  טיפול בגרוטאות רכב חלקם פונה ע"י הבעלים ולחלקם נרשמו דוחות ונגררו

 ע"י העירייה.

  בשמירה חנייה לראש העיר בבית חיל האוויר ובבית העלמין.סיוע לאירועים 

 

 

 תחומי טיפול מיוחדים:

  מתן מענה לבעיות תושבים , פגישות עם תושבים וועדי שכונות וטיפול בפניות 

 מההנהלה.

 )ניקיון לפני ואחרי אירועים וחגים )יום העצמאות 

 צמן.מבצעי ניקיון יזומים בשכונות: שביב, נחלת עדה, גן רשל ווי 

 .חלוקת עגלות אשפה ושקיות לאיסוף צואת כלבים 

 

 
    

 רובע ב'
 

)במסגרת השינוי הארגוני והיעול המקצועי הועבר חלק מהאזור לרובע 
 מרכז(

 
 כללי

במהלך השנה שחלפה, המשיך הקשר הישיר עם התושבים והוועדים במקביל  לטפול 

 בבעיות ומפגעים המדווחים ובפעילות השוטפת.

במסגרת הקשר הישיר מתקיימים במהלך כל השנה מפגשים אישיים בשטח ומתן 

 מענה לבעיות  מתמשכות ומורכבות.         

בנוסף התבצעו ביקורות קבועות במרכזים מסחריים ומעקב אחר שמירת הניקיון 

במסגרת פעילות יזומה של אכיפה ופיקוח בנושאי השלכת פסולת וצואת כלבים. 

 השנה.( )חציון ראשון של
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 גינון:

 ברובע מפקח גינון מופעל מקצועי כדי להעלות את רמת הפיקוח על הקבלן.

גני ילדים ומוסדות  60 -דונם חורשות וכ 50 -דונם, כ 350 -פיקוח על שטח גינון של כ

 חינוך.

 

 :משימות

 פיקוח על קבלן גיזום העצים וביצוע גיזומי מנע והרמת נוף שוטפים. -

 הגינון המבצעים עבודה שוטפת של תחזוקת גינות. פיקוח על  עובדי קבלן -

 שתילת עצים בגומות ריקות במדרכות, והשלמת צמחיה חסרה . -

 שדרוג צנרת השקיה ישנה למניעת פיצוצים וחסכון במים. -

בוצע שידרוג השקיית העצים באמצעות ביצוע השקייה ממוחשבת )שביטל את  -

 עבודת מיכלית ההשקייה (

 במוסדות  החינוך וגני הילדים ושדרוג גינות וערוגות ברובע.המשך טיפול גנני  -

 

 :ניקיון

 מפקח ניקיון עם רכב המבצע:

 פיקוח על  עובדי קבלן ניקיון וביצוע טיאוט רחובות ידני. -

 פיקוח על מכונת טיאוט העובדת לפי סידור עבודה שנקבע ברחבי הרובע. -

 + ד'( ע"י מנופי גזם.פיקוח על פינוי אזורי פינוי הגזם )בימים ג'  -

 פיקוח על עבודות פינוי האשפה על ידי קבלן פינוי האשפה ומשאית הדחס. -

 טיפול בפניות תושבים בנושאים שונים. -

 עריכת מבצעי ניקיון באזורים שונים על פי הצורך. -

 ניקיון מגרשים באמצעים מיכניים במסגרת ניקיון המגרשים ובהתאם לצורך.            -

עלת הטנדר והעגלה ברובע ומיקוד לפינוי נקודות רגישות כגון מתקני  הפ -

 בקבוקים ועיתונים.

 

 -פיקוח כללי

  בחציון הראשון של השנה המשיכו עובדי הרובע לאכוף את החוק בנושאים ה -

 רישום התראות למפגעים כגון ענפים גולשים, ניקוי חצרות, תיקוני נזילות  -

 וביוב.              

 רישום דו"חות חניה לרכבים החונים שלא על פי החוק. -

 טיפול וסילוק גרוטאות רכב. -

 רישום דו"חות ברירת משפט על פי חוקי העזר העירוניים. -

 ביצוע משימות ברזל ברובע ומשימות מיוחדות לפי הצורך. -

הסרת שילוט לא חוקי על העצים והתמרורים ומתן קנסות לעוברים על חוקי  -

 העזר.

ביצוע אכיפת עישון באיזורי הבילוי ומתן קנסות למעשנים במקומות           -

 ציבוריים.
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 רובע ג'

 
 

 רובע ג' ורובע ד' )אזור התעשיה( –אוחדו שני רובעים תחת מנהל אחד  2015בשנת 

גם השנה המשיך הקשר ישיר עם התושבים והוועדים ומאפשר לתת שירות טוב  יותר, 

 ומפגעים המדווחים לעובדי הרובע.ובמקביל  לטפל בבעיות 

התבצעו מפגשים שוטפים עם וועדי השכונות, טיפול בבעיות שהועלו ונערכו מבצעים 

 לשיפור חזות השכונה. 

התקיימו  ביקורות קבועות במרכזים מסחריים ומעקב אחר שמירת הניקיון, לרבות 

 פעילות

 יזומה של אכיפה ופיקוח בנושאי השלכת פסולת וצואת כלבים.

 

 גינון:

 חיצוני.   -ברובע עובד מפקח גינון מקצועי

 גני ילדים. 15 -דונם חורשות וכ 150 -דונם, כ 350 -שטח גינון המפוקח הינו כ

חברת "השביל  -קבלן הגינון התחלף באמצע השנה והתחיל לעבוד קבלן גינון חדש

 הירוק."

 

 משימות:

 והרמת נוף שוטפים.פיקוח על קבלן גיזום העצים וביצוע גיזומי מנע  -

 פיקוח על  עובדי קבלן הגינון המבצעים עבודה שוטפת של תחזוקת גינות. -

 שתילת עצים בגומות ריקות במדרכות, והשלמת צמחיה חסרה . -

 שדרוג צנרת השקיה ישנה למניעת פיצוצים וחסכון במים. -

 בוצעה צנרת טפטוף לעצים במדרכות שהיו מושקים בעבר על ידי מיכלית מים. -

ול גנני במוסדות  החינוך וגני הילדים ופתרון בעיות הגננות והסייעות בנושאי טיפ -

 הגינון.

 

 שדרוג ערוגות וגינות ציבוריות:

אי תנועה רחוב אבא אבן, חניון יד חרוצים, וינגייט פינת בזל, אי תנועה מדינת היהודים, 

 אי תנועה רחוב וינגייט, פינת הנצחה בבית ספר סמדר, הנוריות, פנחס רוזן. 

 

 :ניקיון

 מפקח ניקיון עם טנדר, האחראי על:

 ידני.עובדי קבלן ניקיון הרחובות המצעים טיאוט רחובות  30פיקוח על  כ  -

 פיקוח על מכונת טיאוט מכנית העובדת לפי סידור עבודה שנקבע ברחבי הרובע. -

 פיקוח על פינוי אזורי פינוי הגזם בימים ה+ ו, ע"י מנופי גזם. -

 פיקוח על עבודות פינוי האשפה על ידי קבלן פינוי האשפה ומשאית הדחס. -

 לן פינוי האשפה.טיפול בפניות תושבים על נזקים שנגרמו להם על ידי קב -
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 טיפול בפניות תושבים על נושאי תברואה שוטפים. -

 עריכת מבצעי ניקיון באזורים שונים על פי הצורך הכוללים סריקת מגרשים -

 ומשטחים פתוחים, הגברת הניקיון באזורים מסחריים.              

  הפעלת הטנדר והעגלה ברובע ומיקוד לפינוי נקודות רגישות כגון מתקני -

 בקבוקים  ועיתונים.

 

  -פיקוח כללי

 עד לחודש אוגוסט עבדו ברובע פקחים אורגניים ולאחר מכן עברו לאגף החדש.

 הרובע מקבל מפקחים על פי שיבוץ של אגף הפיקוח החדש.

 משימות הפקחים ברובע:

 

ביצוע סיורים ברחבי הרובע לאיתור מפגעים וטיפול בהם ובהודעות מוקד  -

מפגעים כגון ענפים גולשים, ניקוי חצרות, תיקוני נזילות וביוב ותושבים בנושאי 

  .ועוד

 רישום דו"חות חניה לרכבים החונים שלא על פי החוק.           - 

 טיפול וסילוק גרוטאות רכב. -

 רישום דו"חות ברירת משפט על פי חוקי העזר העירוניים. -

 ורך.ביצוע משימות ברזל ברובע ומשימות מיוחדות לפי הצ -

הסרת שילוט לא חוקי על העצים והתמרורים ומתן קנסות לעוברים על חוקי  -

 העזר.

 ביצוע אכיפת עישון באיזורי הבילוי ומתן קנסות למעשנים במקומות ציבוריים.             -

           

 רובע ד' כולל את איזור התעשייה, המרינה והצירים המובילים אליה.

 

 התעשיה:שטחי גינון באזור 

 מדינת היהודים פ. כביש חיפה ת"א .  .1

 הצדף מול קניון ארנה.  .2

 החושלים פ. שנקר. .3

 פסל. –המנופים פ. שנקר  .4

 הסדנאות פ. המנופים. .5

דונם כולל שבילי  2חורשה בשטח של  –הסדנאות פ. המנופים, פארק הכושר  .6

 גישה.

 חורשה בצומת הרחובות החושלים ישעיהו ליבוביץ .7

 מדינת היהודים , אבא אבן על נעמי שמר.חורשה בין רחוב  .8

 פסל. –מדינת היהודים פ. דרך חיפה  .9

 .13המדע מול  .10

 כביש חיפה ת"א .11
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 רובע מרכז העיר
 
 

במסגרת השינוי הארגוני וייעול העבודה החליט מנהל האגף בתמיכת הנהלת העירייה 

 להרחיב את גבולות הרובע .

 

 מיגאל אלון –בחתך רוחבי  –כיום אחראי מנהל הרובע בני בללי על מתחם המרכז 

ניקיון האזור מתבצע בפיקוחו  דרומה עד לרחוב העצמאות )לרבות סוקולוב ובן גוריון(

רחובות כולל טנדר ומכונת  ובדי ניקיון, מכונת ניקויבאמצעות עשל אחראי הרובע 

 קיטור.

 ים הציבוריים במתחם בית הכנסת הגדול ברחוב בןאחריות על נקיון השירותבנוסף 

 גוריון.

 

 אירועים מיוחדים:

מבצעי ניקיון מיוחדים בשעות הלילה לאחר שעות העבודה ברחוב סוקולוב ובן גוריון 

 בחגים, ובאירועים רבים מיוחדים. )חגים, שבוע הספר, תערוכות, דוכנים ועוד(

 

  תחומים נוספים בהם עוסק מנהל הרובע:

 אישור תוכניות חדרי אשפה והטמעת פחים טמוני קרקע מול קבלנים וחברות. -

 כנציג האגף. 4מורשה חתימה על טופס  -

 מ"מ מנהל אגף בזמן חירום. -
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 אגף

 ביטחון, פיקוח
 וסדר ציבורי
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 אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

 

 :כללי

ליוני  1והחל לפעול בתאריך  2015אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי הוקם במהלך מאי 

 . הקמת האגף התבצעה במספר שלבים:2015

 במהלך חודש מאי. –הקמת מנהלת האגף ויחידת השיטור העירוני  .א

 במהלך חודש יוני. –הכפפת מחלקת הביטחון ומוקד הביטחון  .ב

 במהלך חודש אוגוסט. –הכפפת מחלקות הפיקוח והחניה  .ג

חודש נובמבר והאגף עדיין עסוק תהליך שיבוץ שדרת המנהלים הושלם במהלך 

 בהשלמת גיוס עובדים בהתאם לתקינה שאושרה לאגף.

 :המבנה הארגוני של האגף הינו כדלקמן

 

 מר אבי ברויטמן. –סגן מנהל אגף לביטחון ולחירום 

 מר עודד כץ. –סגן מנהל אגף לפיקוח ולאכיפה 

 מר עוז נהרי. –מנהל יחידת השיטור העירוני 

 גב' ענת עוזר. –מזכירת האגף 

 תקנים. 84עובדים מתוך  70 -סה"כ באגף 

 :יעוד אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מתן מענה לביטחון אישי ולסדר ציבורי, בימי רגיעה ובשעת חירום, למען שמירת 

 איכות החיים של תושבי העיר הרצליה.
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 :תפקידי האגף

הכנת העירייה למענה בשעת חירום תוך שמירה על רציפות תפקודית )בשלב  .1

 זה, הנושא עדיין בהובלת מנהל אגף תב"ל(.

 מתן מענה וטיפול בביטחון מוסדות חינוך בעיר. .2

 מתן מענה לביטחון מוסדות העירייה ואבטחתם בהתאם לנהלים. .3

 חירום. טיפול במקלטים הציבוריים בעיר, אחזקתם ושמירת כשירותם לשעת .4

 מתן מענה לפניות תושבים בכל הקשור לאחזקת מקלטים פרטיים. .5

שמירת כשירות ציוד לשעת חירום תוך קיום אחסנה נאותה במחסני החירום  .6

 של העירייה.

קיום סיורי אכיפת עבירות איכות חיים ושמירת הסדר במרחב הציבורי על  .7

 ידי יחידת השיטור העירוני.

בכללם עבירות חניה, על ידי מחלקת הפיקוח אכיפת חוקי העזר העירוניים ו .8

 העירוני.

אבטחת אירועים עירוניים תחת כיפת השמיים, בהתאם להנחיות משטרת  .9

 ישראל.

 

 :2016מגמות לשנת 

 השלמת תהליך בניית האגף ומיסודו. 

 גיבוש תכנית למבצעי אכיפה וסדר ציבורי אגפיים משולבים. 

 רת כשירות מקצועית.בניית תכנית הכשרה ומעגל אימון שלם לשמי 

יצירת ממשקי עבודה מול כלל גורמי החירום, האכיפה וההצלה לעבודה  

 רציפה.

 לימוד נושא הערכות העיר לשע"ח לקראת קבלת אחריות על הנושא. 

 העמקת השת"פ עם גורמי עירייה אחרים ועם הקהילה. 

 הגברת הזמינות והמענה המיטבי לתושב בהתאם למדדים. 

 והבולטות למען יצירת תחושת הביטחון.הגברת הנוכחות  
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 מחלקת הביטחון

 :מדור אבטחה

 עובדים. 3 -במשרד הקב"טים 

 קב"ט מוס"ח. – איתי בן שבת

 קב"ט מוס"ח.– טל אוחיון

 .מזכירת מדור אבטחה ומדור מקלטים – שולמית אביטל

פניו שינה המדור את  2015. במהלך השנת גנ"י 134 -בו בתי ספר 32 -המדור מטפל ב

וכלל בעלי התפקידים התחלפו, דבר שהצריך תהליך חפיפה וחניכה צמודים ותהליכי 

 הכשרה מחייבים. להלן יפורטו הפעולות שבצעו הקב"טים במהלך השנה:

חברת אבטחה "שלג לבן"  01/09/2014 "הבתחילת שנת הלימודים תשע .א

 המשיכה עבודתה באבטחת מוסדות החינוך, מתקנים עירוניים ואירועים

 עירוניים.

רואיינו מועמדים לאבטחת מוס"ח במשרד  מעקב אחרי הכשרת מאבטחים: .ב

 .כלל המאבטחיםהקב"טים. במהלך השנה רואיינו 

 בביקורת האבטחה נבדקים הדברים הבאים: ביגוד ביקורות למאבטחים: .ג

מחסניות,  2מגנומטר, נעליים, מכנסיים, חולצה, חגורת מאבטח, נשק  חברה,

לשע"ח )צהוב(, פנקס כיס למאבטח, יומן נכנסים / יוצאים, כובע חברה, כובע 

תיק אבטחה מעודכן, ידיעת נהלי האבטחה ע"י המאבטח, האם תודרך ומתי, 

 אחת לכמה זמן מבוקר על ידי מפקח החברה.

 במהלך השנה במשך כל שעות הלימודים למאבטחים במוס"ח: ערנותתרגיל  .ד

יום נזרק חפץ חשוד לשטח למאבטחים, במהלך ה ערנותמתקיימים תרגילי 

 ביה"ס והמאבטח שמבצע סריקה אמור לגלות את החפץ. 

עפ"י חוזר שנה במהלך ה: כל ביה"ס מתרגלים "סבביהתרגילי חפץ חשוד  .ה

 חשוד. תרגיל חפץמנכ"ל משרד החינוך 

תרגילי  33במהלך השנה התקיימו  :/ רעידת אדמהתרגילי  ירידה למקלט  .ו

 .ירידה למקלט

רעידת תרגילי   134במהלך השנה התקיימו  דמה בגנ"י:תרגילי רעידת א .ז

 .אדמה

כל בי"ס / גנ"י  מחויב פעם בחודש : ביקורת מרכיבי ביטחון בביה"ס ובגנ"י .ח

 גננת  גנ"י. לבדוק את כלל מרכיבי הביטחון ע"י רכז ביטחון ביה"ס /



325 
 

תרגילי פינוי  66במהלך השנה התקיימו   :)יציאה לשטח פתוח( יתרגילי פינו .ט

 תרגילי פינוי בגנ"י. 268 -בביה"ס ו

 תרגילי שריפה במוס"ח. 33במהלך השנה התקיימו  :תרגיל שריפה .י

תרגילי חומ"ס בבתי ספר בהם ישנן  6במהלך השנה התקיימו  :תרגיל חומ"ס .יא

 מעבדות לכימיה.

גיל הג"א ארצי עפ"י כל בי"ס / גנ"י מחויב לבצע תר :תרגיל התגוננות ארצית .יב

חוזר מנכ"ל משרד החינוך במתווה התרגיל שהתנהל בחודש פברואר  ע"י 

 פיקוד העורף ומשרד החינוך.

 :מרכזיים במסגרת תכניות אבטחה מדור אבטחה מאבטח אירועים עירוניים .יג

אירוע לגני ילדים באצטדיון ליום 

 העצמאות
 הרקדות בספורטק

 בספורטקאירועים  אירועי יום הזיכרון

 אירועי הכוכב השמיני אירוע יום עצמאות

 אירועים בשד' חן אירוע גן בן שפר

 אירועי הגדה במתחם שער העיר אירוע ספורט חצות

 אירועי בריאות בעיר אירוע בפארק

 אירועים בביה"ס אירוע במתנ"סים

 אירועי קרנבל פורים אירועי הקפות שניות

  אירועים לתנועות נוער

 

מחלקת הביטחון מנפיקה אישורי כניסה למוס"ח לעובדי קבלן שונים  .יד

וזאת לאחר חתימה על טופס העדר רישום פלילי ואישור מהמשטרה על 

 העדר עבירות מין.

 .ישיבות שוטפות עם מפקחי חברת האבטחה "שלג לבן" .טו

 :כנסים במהלך השנה .טז
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 נושא הכנס שם הכנס "דמס

 לפתיחת קייטנות יוניהיערכות  כנס מנהלי קייטנות 1

 הנחיות לרכזי טיולים במוס"ח כנס רכזי טיולים 2

 היערכות לפתיחת שנה"ל כנס מנהלים יסודיים 3

 היערכות לפתיחת שנה"ל כנס מנהלים על יסודיים 4

השתלמות עב"טים חדשים  חדשים רכזי ביטחוןכנס  5

 במוס"ח

 הנחיות לקב"טים במחוז ת"א כנס קב"טים 6

 היערכות לפתיחת שנה"ל גננותכנס  7

 הכנות לפתיחת שנה"ל כנס מאבטחים 8

 היערכות ליום הג"א רכזי ביטחוןכנס  9

 הנחיות אבטחה כנס מאבטחים 10

 

 

 מדור מחסני חירום

 ח"פס) החירום מחסני את ומתפעל אחראי הביטחון במחלקת חירום מחסני מדור

 .העירייה לרשות העומדים ל"צה מחסני את וכן הרצליה עיריית של( ח"ומל

 מר חיים בן אדי. –המדור מתנהל על ידי עובד אחד 

 עיקר הפעילויות הנעשות במחסנים:

 .ליקויים תיקון כולל –( השנה כל משך) ה"צמ בציוד וטיפול רענון .א

 .במחלקה השונים לגורמים וניפוקו ציוד קליטת .ב

 .איכות ביקורת הדורש ציוד אחר רצוף מעקב .ג

 .המחלקה לעובדי שירות מתן .ד

 .חודשים לשלושה אחת ה"הצמ ציוד כל והפעלת טיפול .ה

 .ושילוט ניילונים, קרטונים החלפת, צביעה, ניקיון: כגון כללית תחזוקה .ו

 .ברגיעה מכני לציוד מונע טיפול .ז

 .פרטיים מקלטים בנושא התושבים בתלונות טיפול .ח
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 .חירום לשעת וקבלנים עירייה רכבי ריתוק .ט

 .לספקים הזמנות הוצאת .י

 .חיצוניים מספקים ציוד הזמנת .יא

 

 מחסני מל"ח / פס"ח:

במחסנים מאוחסן כל ציוד החירום  .למחלקה יש שלושה מחסנים לציוד מל"ח פס"ח

אביזרים, ריהוט וציוד המיועד לשהייה זמנית וממושכת  :הכולל ,של העיר הרצליה

חירום כגון: מיטות, מזרונים, שמיכות, אלונקות, ציוד תאורה,     -לתושבי העיר בשעת

 .ציוד מטבח וכו'

 

 :ניםלהלן הפעילות שנעשתה במחס

הפריטים הוצאו מאריזתם נבדקו ונעשו בהם טיפולים  - ציודבוצע ריענון ל .א

 מונעים.

 השנה נעשו ספירות מדגמיות וספירת מלאי שנתית.במשך  .ב

במחסנים מתבצעת מידי יום עבודת תחזוקה הכוללת ניקיון והחלפת אריזות  .ג

 פגומות בחדשות וכל הנדרש לתחזוקה ברמה גבוהה.

 קליטת ציוד וניפוקו. .ד

 הוצאת החפ"ק לפעילות בשטח. .ה

ל החלפת טופלו כל הנגררים, גנרטורים, משאבות, רתכות, מיכלי מים, כול .ו

 בכל מכלי המים. ברזים

 ., נעשו שיפורים באחסון הציודארגון המחסן במתכונת חדשה ונגישה יותר .ז

 מחשוב המלאי במחסנים. .ח

 טופלה הצנרת למשאבות ולמכלי המים. .ט

 

 מחסן מקלטים:

במחסן זה  .במשך השנה נקלט ציוד במחסן ונופק ציוד עבור ביצוע עבודות במקלטים

 ת והמחסן מתוחזק כל ימות השנה ברמה נדרשת.יומי-קיימת פעילות יום

 

 צמ"ה ומיכלי מים:

 במחסני הביטחון מאוחסן ומטופל הציוד הבא:

 גנרטורים. .א

 משאבות מים וביוב. .ב

 מיכלי מים. .ג

 רתכות גנרטור. .ד

 כלי הנעה הידראולים. .ה

 ציוד כיבוי אש. .ו
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 צנרת מים מכל הסוגים והגדלים. .ז

 חפ"ק. .ח

 רכבי חירום. .ט

 

  חידושים וטיפולים בהתאם לתוכנית עבודה, כמפורט:הציוד עובר ביקורות, 

טיפול לכל  שלושה חודשיםאחת ל מטופלים - גנרטורים 15סה"כ  גנרטורים:

 הגנרטורים הכולל: בדיקת מים, שמן וצביעת מסגרות, מצבר.

 טיפול שוטף חודשי. חפ"ק ועגלת תאורה:

 מקלטים פרטיים:

 ם השייכים לבתים פרטיים.מדור מחסנים מטפל בבעיות המתעוררות במקלטי

ידי דיירים במקלט, פלישה למקלטים, -הבעיות העיקריות הם אחסון של ציוד פרטי על

. כמו כן מתבצעות ביקורות לבקשת נעילת המקלט בפני הדיירים ושאלות כלליות

 .פניות 38טופלו  2015במהלך שנת  .תושבים לבדיקת תקינות המקלטים

 

 מדור מקלטים

 

 עובדים: 2מתנהל על ידי מדור מקלטים 

 מר ינון גרמה –מנהל המדור 

 מר דוד אדרי. –עובד אחזקה 

 בעיר .החינוך ובמוסדות תכליתיים ודו הציבוריים במקלטים טיפלנו 2015 שנת במהלך

 :דלהלן הפרוט לפי ציבוריים מקלטים 115 ישנם הרצליה

 מקלטים. 52=  הספר – בבתי .א

 .תכליתיים דו מקלטים  63=         ציבוריים .ב

 החשמל מוני לקריאת  לחודשיים אחת ומבוקרים שוטף באופן מטופלים המקלטים

 ,סים"מתנ, ומועדונים אמנים י"ע מאוישים המקלטים רוב. בולטים ליקויים ובדיקת

 .הביטחון מחלקת ובפיקוח העירונית הנכסים במחלקת חוזים על חתומים, אגודות

 :שנתית עבודה תוכנית י"עפ המקלטים טופלו השנה במהלך

 .ספר בתי ובמקלטי ציבוריים במקלטים תקינות לא וונטות החלפת .א

 .חוץ/  פנים – מקלטים צביעת .ב

 .ביוב וסתימות בהצפות טיפול .ג

 .למקלט דלתות החלפת .ד

 .וברזים נורות החלפת .ה

 .וחלונות בדלתות גומיות החלפות .ו
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 מדור מל"ח / פס"ח

הינו המדור האחראי להכנת מטה העירייה לעבודה בשעת חירום,  מדור מל"ח / פס"ח

להכנת מרכזי הקליטה והאס"לים לפעילות בשע"ח, הכנת הפק"לים, תיאום 

ההכשרות השונות לבעלי תפקידים שונים, עדכון תיקי המכלולים ושאר הפעולות 

 הנדרשות להכנת העיר הרצליה למלחמה או לארוע קיצון ובכללם: רעידות אדמה,

 צונאמי, דליפת חומ"ס ועוד.

 .במדור מועסק עובד אחד בחצי משרה בלבד

 :כדלקמןהתבצעו בין היתר ע"י מדור מל"ח / פס"ח פעילויות   2015במהלך שנת 

 .שונים לגורמים ותרגילים השתלמויות, כנסים ארגון .א

 מכלולים ראשי מול ח"פס/ח"מל תוכנת עידכון .ב

 .מחדש ונבנו חיצוני יועץ י"ע מכלולים תיקי עודכנו .ג

 .והשתלמויות בכנסים השתתפויות .ד

 .24 תקנה פ"ע מפונים לקליטת תוכנית נבנתה .ה

 .ומתנדבים עירייה עובדי 30 – ל( ר"סע) חילוץ קורס בוצע .ו
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 יחידת השיטור העירוני

 :כללי

קיימת  הוקמה יחידת שיטור עירוני שהחליפה את סיירת הביטחון שהיתה 2015בשנת 

ארגונים : עיריית הרצליה ומשטרת  2בעיר מזה שנים רבות. היחידה הינה שילוב של 

ישראל, דבר היוצר אתגר ניהולי לטובת מתן מענה לצרכי ביטחון הציבור, מענה 

לארועי איכות חיים וונדליזם ויצירת סדר ציבורי ברחבי העיר. לטובת הקמת היחידה 

לבין המשרד לביטחון פנים, המסדיר את יעוד נחתם חוזה התקשרות בין העירייה 

 היחידה, משימותיה, נהלי העבודה שלה, הבקרה והפיקוח.

 :יעוד היחידה

 עבריינות, האלימות רמת את ניכר באופן ולהפחית וההרתעה האכיפה יכולת את לחזק

 מדיניות למימוש בהתאם וזאת חיים איכות לעבירות בדגש, חברתית אנטי והתנהגות

 .עירונית לאכיפה במועצה שנקבעה האכיפה

 

 :תפקידי היחידה ומשימותיה

 .וונדליזם אלימות, בריונות בתופעות מאבק .א

 .חיים איכות באירועי מהיר טיפול .ב

 .עירוניים משפט בית צווי וביצוע ובנייה רישוי בעברות טיפול .ג

 .לאלכוהול הקשורות ועבירות בשכרות מאבק .ד

 .והתנועה החניה בתחומי בריונות בתחום אכיפה .ה

 .עירוניים אירועים אבטחת .ו

 .ובמשטרה ברשות התפקידים בעלי לכלל סיוע .ז

 והכנת המשנה ועדות , אכיפה מועצת י"ע שהוגדרה אכיפה מדיניות ביצוע .ח

 .בהתאם אופרטיבית פעולה תכנית

 

 :מבנה היחידה

פקחים מסייעים +  18עובדי עירייה, מתוכם  19שוטרי מ"י ועוד  10היחידה מונה 

 –מר עוז נהרי. מפקד השיטור של היחידה  –מזכירת היחידה. בראש היחידה עומד 

 פקד קובי ג'לרדין.

 

 :נתוני פעילות היחידה

י . לאור העובדה כ2015ליוני  1 -כלל הנתונים, מייצגים את פעילות היחידה החל מה

היחידה לא היתה קיימת בשנים קודמות, לא נוכל להציג השוואה ולנתח מגמות, 

 מסקנות ולקחים.

 – שעות סיור בעיר בחלוקה בין שיטור משולב לבין סיורי פיקוח מסייע בלבד
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קריאות למענה על ידי ניידות השיטור  4,757חודשים נפתחו  7במהלך  – קריאות מוקד

של  100ע"י תושבים דרך מוקד  40% -וקד עירוני וע"י מ 60%העירוני. מתוכם: 

 המשטרה.

 

 

 :ארועים חריגים

: הכולל לאזרחים ראוי טיפול הוענק שבהם חריגים אירועים 21-ב טיפלה היחידה

 .חריג לאירוע מתאימות וסגירות אזרחים בהרחקת סיוע ,מהתאבדות הצלה ,החייאה
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 כמות סוג אירוע

 4 חשש לטביעה

 3 התאבדות נסיון

 1 תאונת דרכים קשה

 1 אדם במצוקה

 4 חשש לחיי אדם

 2 שריפה

 1 מעשה מגונה

 1 פיצוץ מרכב

 1 חשד לפח"ע

 1 חומר מסוכן

 1 נזקי מזג האויר

 1 השלכת פסולת

 

 :מעצרים ועיכובים

 –אנשים כמפורט  88חודשי פעילות היחידה נעצרו ועוכבו על ידי היחידה  7במהלך 

 כמות העבירה

 34 שבח"ים

 5 מסיעי שבח"ים

 3 פורצים

 2 העלבת עובד ציבור

 13 גניבה

 2 החזקת פגיון

 2 הפרות צו

 12 אלימות

 5 מעשה מגונה

 1 השגת גבול

 1 זיוף שטרות

 5 סמים

 3 השלכת פסולת
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 :אכיפת בריונות

: כגון בריונות אכיפת על דוחות נרשמו היחידה, במהלך שבעת חודשי פעילותה של

 ועוד. להלן פירוט הפעילות: פסולת השלכת, ניקיון, חוסמים רכבים

  דו"חות. 4,332 –דו"חות חניה עירוניים  .א

 דו"חות משטרתיים. 819 –עבירות תנועה  .ב

 דו"חות משטרתיים. 230 –הקמות רעש  .ג

 דו"חות עבירה משטרתיים. 90 –נקיון ואיכות הסביבה  .ד

 שפיכות אלכוהול. 587 –שתיית אלכוהול במרחב הציבורי  .ה

 

 

 מחלקת פיקוח עירוני

 :כללי

מחלקת הפיקוח העירוני הועברה יחד עם מחלקת החניה לאגף הביטחון בחודש 

פקחים, הועברה לאגף הביטחון עם  36. המחלקה מנתה באגף שאיפ"ה 2015אוגוסט 

 .2016פקחים, כשהשלמת התקנים תבוצע במהלך שנת  30

שאיפ"ה, היו הפקחים מפוזרים בין הרובעים השונים. במהלך פעילות המחלקה באגף 

עם העברת המחלקה לאגף הביטחון, נדרש היה לגבשם לכדי פעולה כמחלקה אחודה. 

על מנת לקיים את תהליך ההעברה בצורה חלקה ככל הניתן, הוחלט כי בשלב זה 

הפקחים עדיין יעבדו באוריינטציה לרובעים. בד בבד, גובשה שיטת הפעלה חדשה 

, עם השלמת 2016מחלקה, שאושרה על ידי הנהלת העירייה ותוטמע במהלך שנת ל

 גיוס פקחים למול התקינה שאושרה.

 

 :היקפי פעילות המחלקה

 :קריאות מוקד

תקופות בהתאם למועד העברת  2 -נתוני קריאות מוקד עירוני נציג בחלוקה ל

 המחלקה מאגף שאיפ"ה לאגף הביטחון לצרכי סטטיסטיקה בלבד.
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קריאות מוקד לעומת  10,901 -טיפלו הפקחים העירוניים ב 2015ניתן לראות כי בשנת 

בכמות קריאות מוקד עירוני לפיקוח  35%, דבר המהווה עליה של 2014בשנת  8,059

 עירוני.

 

 :פירוט דו"חות חניה שהוגשו

 סה"כ חניה אסורה תוים אזוריים הסדרי חניה שנה

2015 8,634 4,658 25,515 38,807 

2014 15,718 188 29,348 45,254 

 , כוללים את נתוני האכיפה של יחידת השיטור העירוני(.2015)הנתונים של שנת 

מהנתונים ניתן להבין כי לאור החלת חוק חניה חינם לתושבי הרצליה מתחילת שנת 

, חלה ירידה משמעותית בכמות דו"חות החניה שבהסדר. בנוסף, קיימת ירידה 2015

 בכמות דו"חות חניה אסורה. 13%של 

  

סה"כאוגוסט - דצמבר 2015ינואר - יולי 2015

2,7072,3845,0913,688סל חניה

2,4322,1694,6013,234נקיון ומפגעים

200450650528רכב נטוש / גרוטאות

193125318379מפוחים

603393150רישוי עסקים

4010814880אחר

5,6325,26910,9018,059סה"כ

שנת 2015
שנת 2014 נושא
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 :פירוט דו"חות פיקוח כללי שהוגשו

 מפגעים

נקיון 

במרחב 

 הציבורי

אכיפת 

 כלבים

סדר 

ונקיון 

 בגנים

רישוי 

 עסקים

מכולות 

 וגרוטאות

סד"צ 

ונקיון 

 בחופים

הפעלת 

 מפוחים
 סה"כ

107 309 85 146 150 191 47 15 1050 

 

. 2014דו"חות בשנת  1,345דו"חות פיקוח כללי, לעומת  1,050הוגשו  2015בשנת 

 בכמות הדו"חות.  22%משמע, ירידה של 

 

 :מחלקת החניה

מחלקת החניה בראשותו של מר מאיר לביא אחראית לטפל בכלל הדו"חות העירוניים 

המוגשים על ידי מחלקות האכיפה השונות בכל האגפים. במסגרת תפקידם, אחראית 

המחלקה להזנת כלל הדו"חות, מעקב אחר מוסר התשלומים, הוצאת הודעות 

בבית המשפט לעניינים רשומות, מעקב ובקרה, טיפול בבקשות ערעור ובקשות להשפט 

 מקומיים, העברת דו"חות שלא שולמו לגביה מנהלית על ידי משרד עו"ד סנדרוביץ'.

 

 :להלן נתוני פעילות המחלקה בתחום הטיפול בדו"חות החניה

 2014שנת  2015שנת  הנושא

סה"כ הכנסות מדוחות חניה 
 כולל  עו"ד סנדרוביץ

9,238,189 ₪ 9,219,347 ₪ 

 45,254 38,807 דו"חות חניהסה"כ נרשמו 

 5,916 2,532 סה"כ ביטולים

 4,234 3,354 סה"כ הסבות דו"חות חניה

סה"כ התקבלו מכתבי 
 ערעור 

7,077 7,575 

 132 262 סה"כ בקשות להישפט

סה"כ הונפקו תווים אני 
 מהרצליה

18,049 14,078 

סה"כ דו"חות עברו 
 לסנדרוביץ

11,362 10,052 
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בכמות ביטולי דו"חות. אם ננקה  57%מניתוח הנתונים ניתן לראות כי חלה ירידה של 

הדו"חות שירדו עקב היתר החניה חינם לתושבי הרצליה, הרי שקיימת עליה  7,000את 

דו"חות חניה למול שנה קודמת. שילוב של שני הנתונים מראה כי איכות  200 -של כ

 בצורה משמעותית.גברה  –האכיפה, יעילותה ומקצועיותה 

 

 :להלן נתוני פעילות המחלקה ביחס לטיפול בדו"חות הפיקוח הכללי

 296 כמות ערעורים שהוגשו
 66 כמות ביטולים

 28 בקשות להשפט
 215 העברה לגביה מנהלית

 

, לאור העובדה כי 2014לנתוני  2015לא ניתן לקיים השוואה איכותית בין נתוני 

לאכוף חוקי עזר באמצעות ברירות משפט בלבד, בעוד עברה העירייה  2015בתחילת 

 נאכפו חוקי העזר באמצעות ברירות קנס. 2014שעד שנת 
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 אגף

 תקשוב 
  מערכות מידעו
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 אגף תקשוב ומערכות מידע 
 

 :כללי .1
 

מערכות המידע השונות התקשורת, החומרה ומערכות מידע מופקד על תקשוב ו אגף

מחלקות, יחידות, גופי הסמך ומוסדות החינוך והתרבות פי העירייה, הפועלות באג

 העירוניים.

 הבאים: בתחומיםמתמקד  אגףה

 תחזוקה מונעת: טיפול מונע באמצעות שימוש בכלי שו"ב. 

 במערכות מידע, תוכנות תשתית, חומרה, ציוד  : מתן תמיכהתחזוקה שוטפת

היקפי,  תקשורת המחשבים, תקשורת קווית , אלחוטית וסלולרית, מערך 

 מצלמות האבטחה.

 .אבטחת מידע 

  .שילוב מערכות מידע והטמעתן 

 שרתים,   ריענון משק התקשוב , הטלפוניה ומצלמות האבטחה בעירייה(

 מחשבים, ציוד היקפי ותקשורת(.

 

 SYSTEM-רשתות תקשורת, אבטחת מידע חומרה ו -תשתיות  .2

 .שרת גיבוי חדש שדרוג .א

 החלפת מערכת אחסון. .ב

 שדרוג תוכנת מערכת אחסון באתר הראשי ובאתר המשני. .ג

 CRMהתקנת שרתים לטובת פרוייקט  .ד

 שדרוג אנטי וירוס. .ה

 הוספת שרת טרמינל לבית המשפט. .ו

 החלפת מערכת נכסים. .ז

 פיזור באגפי העירייה juniperמתגים  10 .ח

 חיבור אגף תב"ל באמצעות סיב של בזק  .ט

 שדרוגים למערכות אבטחת המידע .י

 מתן מענה לתשתיות תקשורת והתקנת מקרן. –בית קינן  .יא

עבור המוקד העירוני והחמ"ל   IPמימוש פרוייקט טלפוניה מתקדם מסוג  .יב

 .106החדש וכן מערכת מענה קולי חדשה למוקד 

 ותשתיות לבניין העירייה החדש.אפיוני מערכות  .יג

 .vpnחיבור משתמשים מרחוק לארגון באמצעות  .יד

 מגה ללא תוספת בעלויות. 100-הגדלת קו האינטרנט העירוני ל .טו

 אגףףףףף[: IZ1]הערה

 השנה או בשנה שעברה?[: IZ2]הערה

? מדובר IPזה הכל ? טלפון [: IZ3]הערה

עם IPבפרויקט שלם של הכנסת מרכזית 

שלוחות. צריך לנסח כך שיובן שמדובר 

 בפרויקט מרכזי
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 התקנת מצלמות אבטחה בבית ראש העיר, בבית קינן ובהיכל בעיר. .טז

 טיפול במערך הטלפונים הסלולריים. .יז

קוים חדשים, בחינת טיפול במערך הטלפונים הארגוני )תקלות, פתיחת  .יח

 התייעלות(

 בן גוריון-סוקולוב–הכנת צנרת למצלמות האבטחה בפרוייקט החדש: שד' חן  .יט

 מכרז לציוד אקטיבי לבניין החדש. .כ

 .2016הכנות מכרז טלפוניה עבור שנת  .כא

 שדרוג מערך הטלפוניה באגף שאיפ"ה. .כב

 חיבור מרכזית חינוך אל המרכזיה הראשית ע"ב סיב אופטי )חיסכון בעלות .כג

 השוטפת(.

 שדרוג פורטיגייט ומעקב אחרי לוגים. .כד

 הצגת מערכת הרכבים )פוינטר( על מסך במוקד העירוני. .כה

 

 תחום מערכות מידע  ופרויקטים  .3

 מערכות ליבה  -פרויקט מעל"ה  .א

  אפיון תהליכי עבודה רוחביים כלל ארגוניים במערכת האוטומציה בכל

ואישורם )גזברות,  מחלקות העירייה הרלוונטיות בהתאם לתכולת המכרז

  גביה, רישוי עסקים, שילוט,  לוגיסטיקה, רכש ועוד(

  מעקב על התקדמות הפרויקט לפי תכנית העבודה 

 התקנת מערכת לניהול מסמכים במערכת התפעולית והטמעתה 

 הטמעת מודולים שונים: מערכת השקעות, תזרים מזומנים 

 לניהול פניות למחלקת הגבייה CRMמערכת  .ב

 כי העבודה בגבייהאפיון תהלי 

 מעקב אחר התקדמות  הפרויקט 

 ליווי הקמת והטמעת המערכת 

 ( הטמעת מערכת ניהול מסמכיםIFN במערכת התפעולית והתממשקות )

 CRM -למערכת ה

 בניית ממשקים בין אגף הנדסה למח' הכנסות העירייה .ג

 :אפיון תהליכי העבודה של שני הגורמים בנושאים  

  פרויקטים הנדסיים אגרות והיטלי פיתוח מכח -

 בקשות להיתרי השבחה -

 מעקב אחר התקדמות  הפרויקט 

 הטמעת המערכת 

 פרסום מכרזים באינטרנט .ד

 אפיון תהליך העבודה 
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  ביצוע מבחני קבלה לאתר 

 ליווי הקמת והטמעת המערכת 

 

 מערכת להגשת בקשות לתמיכות )עמותות( .ה

  העירייהאפיון תהליך העבודה של הוועדה הן מצד העמותות והן מצד 

 בניית טפסים מותאמים לצורך שילובם במערכת 

  ליווי הקמת והטמעת המערכת 

 :ילדים בגני שיבוצים מערכת .ו

  שדרוגים נוספים במערכת וביצועאפיון 

 ביצוע מבחני קבלה 

 ליווי הטמעת המערכת 

 מערכת נכסים: .ז

  הטמעת המערכת במחלקת נכסים 

 מעקב אחר התקדמות  הפרויקט 

 דיוור אלקטרוני .ח

  מעקב על הפצת הודעות על חשבונות הארנונה לתושבים באמצעות דיוור

 אלקטרוני

 מיתוג -תבנית מסמכים  .ט

  התאמת תבנית למסמכים לכל אגף/ מחלקה/ יחידה בנפרד לפי דרישת

 הדוברות

 אופיס –תמיכה במוצרי מיקרוסופט  .י

 שדרוג גרסאות אופיס והדרכה למשתמשים 

 למשתמשיםתמיכה בתוכנות מיקרוסופט אופיס 

  OFFICE LIGHTתוכנת ניהול מסמכים  .יא

 תמיכה שוטפת 

 מערכת משאבי אנוש ושכר  .יב

 תמיכה טכנית שוטפת באגף משאבי אנוש ומחלקת שכר 

 מערכת חילנט לצפיה בתלושי שכר באינטרנט 

 קופל ראם( סריקת מסמכים בשכר( 

  תוכנת נוכחות של חברת סינריון .יג

  טכנית שוטפת באגף משאבי אנוש תמיכה  

 עירוני  מוקד .יד

 תוכנת מוקד של חברת  תמיכה למשתמשיC.R.M.C באגפים השונים 

 )שילוב פוקוס בסלולר )אפליקציה לשיטור ופקחים 
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 דיווח נוכחות טלפוני רומת .טו

 תמיכה במערכת לדיווח טלפוני 

 פורטל ארגוני .טז

 לארגון ופרסומם בפורטל םאיסוף חומרים רלוונטיי 

  הפצתNewsletter שוטף 

 נוכחות סינאלשעוני  .יז

 תמיכה בשעוני הנוכחות בעירייה ובמוסדות העירייה 

 הוספת שעוני רשת לנוכחות  

 מערכת מלגות מקוונת .יח

 להגיש לסטודנטים מאפשר התושבים עבור מקוונת "מלגה" מערכת 

 מצורפים מסמכים לצרף כן מקוון אינטרנטי- בטופס למלגה בקשות

 .לבקשה

 פייסבוק של עיריית הרצליה .יט

  אפליקציה לתשלומיםהוספת 

 Keep it city .כ

  אפליקציה לקשר עם תושבים בסמרטפונים )קשר למוקד, מידע מהאתר

 וכו'(  GISהעירוני, דבר ראש העיר , 

 

 מידע גיאוגרפי  – GISמערכת ה  .4

 כללי .א

  ומספרי בתים ורחובות חדשים.  2015עדכון תצלום אויר נכון ל 

  ציבור.עדכון שוטף של שכבות גני ילדים, מבני 

  תוספת אפליקציה למערכת הGIS  .של סימניות למקומות ושכבות 

 מערכת תמרורים חדשה עם מידע מעודכן לועדת תנועה 

 עדכון כפול של אתר ה- gis  הפנימי והאתר החיצוני לתושבים 

  השתתפות בוועדת תנועה והצגת הנושאים לדיון על גבי מפת הGIS 

 ל משרד האוצר אצלנו לישיבה השנה אירחנו את הוועדה הבינמשרדית ש

בנושא נדלן ופיתוחים חדשים בתחום. הצגנו את החידושים שלנו לחברי 

 איש מרשויות שונות. 30הפורום כ 

 הנדסה .ב

  שמציגה על המפה באון ליין מידע מהנדסה .  38הקמת שכבה של תמ"א

 השכבה פתוחה לכלל הציבור באתר העירוני.

  תוספת קישור מהGIS לקבלת "קווים כחולים" של  לאתר משרד הפנים

כרטסת נתונים המופעלת קבלת  תכניות שעדיין לא מאושרות או בתהליך.
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לצפות בנתונים  ניתןעל ידי השירות המספק משרד הפנים. בכרטסת זו 

 .הכלליים של התכנית ואף להגיע ישירות לאתר המבא"ת 

 .העלאת שכבת ניקוז מעודכנת מסקר שנערך בעיר 

  הקמת שכבת שצפים ושבצים שמתעדכנת באון ליין כל עדכון חודשי של

 יעודי קרקע.

  ,עדכון שכבות מידע הנדסי : גושים חלקות , ייעודי קרקע, רוזטות דרכים

 מגרשים, קווי מידה, התראות  כל חודש

 .עדכון וטיוב רחובות ובתים חדשים בעיר, מספרי בתים ומבני ציבור 

  הוספת כלים נוספים למערכת . -שדרוג מערכת תלת מימד 

 חינוך .ג

 עדכון אזורי רישום מול אגף חינוך 

 עדכון מיקום גני ילדים שיבנו או נבנו 

  הפקת מפות לצפי שיבוץ ילדים בגני ילדים עם נתונים של מספרי ילדים

 ומקום מגוריהם מול אזורי הרישום

  על הרצת תהליכי גאוקוד )הטלת מיקום שם ילד ופרטים ומקום מגורים

 גבי המפה לשיבוץ הילדים.

 הפקת דוחות בנושא חיתוכי גילאי ילדים לפי שנים 

 חירום .ד

  בניית שכבה דינמית לנפילת טילים. ציון נפילת טיל בזמן אמת ומידע

 מרחבי עליו.

 .הוספת מידע על חומרים מסוכנים למבנים על המפה 

 .הוספת מידע חרום לצונמי נקודות כינוס וקווי גובה לאורך החוף 
 

 

 תחום החינוך    .5

 פרויקט תקשוב עירוני .א

 שותפות בוועדות תקשוב עירוניות 

   רכש ציוד מיועד לפרויקט התקשוב, לשדרוג מעבדות ומזכירויות– 

מקרנים, מחשבים ניידים במאות אלפי שקלים. רכישה ובקרה במשך כל 

 תקופת האחריות.

 

 – הפדגוגירכש שנתי עפ"י תוכנית עבודה לבתי הספר בתחום המחשוב  .ב

 שרתים, מחשבים, מחשבים ניידים, מדפסות וכדו'

 

 מדריכים טכניים  .ג

  ניהול מערך טכנאים בבתי הספר היסודיים באמצעות טלקוד מחשבים 
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 רישום גני ילדים באמצעות האינטרנט לשנת תשע"ו .ד

 תמיכה ברישום לגני ילדים באמצעות האינטרנט ובקרת ביצוע 

 ת החברה לאוטומציהשיפור  ושדרוג האתר לרישום בעזר 

 הכנסת חומרים ובדיקת הרישום באמצעות טסטים 

 מעקב יומי באתר הרישום במשרדי הרשות וסיוע להורים ברישום 

 פרויקט "מחשב לכל ילד"  .ה

 .ניהול וריכוז המידע 

 עבודה שוטפת מול מדריכי חב' אומגה במהלך הקורס 

  המשתתפים בפרויקטפתרון בעיות שוטפות ומעקב יומיומי מול בתי הספר 

 שיפוצי קיץ .ו

 השתתפות בישיבות הכנה לקראת שיפוצי קיץ 

 מעקב וסיורים בתקופת השיפוץ ובסיומה 

  הכנת דרישות תקשורת נייחת ואלחוטית על בסיס תכניות בניה

 ואדריכלות.

 מכרז שדרוג תקשורת מוסדות חינוך על יסודיים .ז

 הכנת מכרז, ליווי ובחירת ספק 

  לתחילת ביצוע על בסיס סיורים וצרכיםקביעת תיעדופים 

  תחילת עבודה בשני מוסדות חינוך על יסודיים, תיכון ראשונים וחט"ב בן

 גוריון.

 בבתי הספר ובגני הילדיםאינטרנט  .ח

 .חידוש חוזי שירות ספקי אינטרנט ותשתית מוסדות חינוך וגני ילדים 

  טוב )מתחם הקמת אינטרנט אלחוטי מנוהל בי"ס אילנות, ברנר ולב

 חדש(.

 .חיבור גני ילדים חדשים לאינטרנט 

 רכש תוכנות משחק ולמידה על גבי דיסקים בפיזור לגני ילדים 

  הטמעת תוכנת "גוגלה" המאפשרת קשר ישיר עם ההורים ותוכנות

 למידה.

 ."חידוש שנתי לתוכנת למידה ומשחק " הסוד של מאיה 

   2015פעילות רכז מנב"ס )רשת מינהלית( לשנת  .ט

  מתן סיוע ותמיכה טלפונית למזכירות בתיה"ס באמצעות תוכנת שליטה

 מרחוק.

 ביקור בבתיה"ס לפתרון תקלות, הדרכות, פגישות עם הנהלה 

 והעברתם לספק השירות או  ריכוז תקלות תוכנה ודרישות לשינויים

 למינהלת המנב"ס.

 'ריענון צוות מזכירות בנושא תחילת/סיום שנה, הפקת תעודות וכו 

 שינוי גלופת תעודות לפי דרישת מנהלי/ות בתיה"ס 

מה עם שדרוגי התקשורת [: IZ4]הערה

 לדוגמא שכן עשינו לב טוב?
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 טיפול בבעיות טכניות מול ספקי השירות 

 תאום וליווי התקנת תוכנות במחשבים שקרסו או הוחלפו 

  2015מימוש תקציב למזכירויות בתיה"ס לשנת: 

  בוצעו הרכישות עבור  2015במסגרת תכנית עבודה לשנת

מזכירויות בתיה"ס / הרשת המינהלית. תיאום התקנת תוכנות 

במחשבים החדשים חיבור לרשת קישורים לעתיד, התקנת כספים 

 חיבור מחדש לטרמינל במחשבים חדשים.   - 2000

 רכישת ציוד עבור מזכירויות בתיה"ס 

  בתי ספרמחשבים ומדפסות למזכירויות 

 :תוכנת כספים 

 הועבר נוהל סיום שנה לבתיה"ס 

  ניתנו הנחיות למזכירות בתיה"ס לקבלת תשלום מההורים עבור

 רכישת ספרים 

 :תוכנת מנב"ס 

בחודש יולי, לאחר סגירת שנה"ל תשע"ה נקלטו  קבצי משה"ח, המנב"ס 

עודכן לעבודה שנתית שוטפת. נשלחה מצבת תלמידים ראשונית למשה"ח 

 ולרשות )מח"ע(.

 מעבר ממנב"ס מקומי לטכנולוגית-  VDI בשלושת בתי הספר האחרונים

 שעדיין לא עברו.

  משרד החינוך באמצעות מינהל תקשוב ומערכות מידע החל בהסבת

מערכות המנב"ס המקומיות בבתי הספר למערכת מנב"ס מרכזית 

,  VDIהמתארחת ב"חוות הדעת", ענן המחשוב החינוכי ובאמצעות 

וכנה תסופק ותמומן ע"י משרד החינוך. כל בתי הספר בהרצליה הת

  VDI-התחברו ל

  תשע"ו:רישום לכיתות א' לשנה"ל 

. הועברו 2015הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ו נערך בחודש ינואר 

למזכירות נוהל רישום וקבצים המכילים את נתוני התלמידים המועמדים 

 לפי אזורי רישום.

  תשע"ו:רישום לתיכונים ולחטיבות לשנה"ל 

 תיכונים וחטיבות ביניים: במהלך חופשת הפסח 

 קבצי התלמידים הועברו לחטיבות והתיכונים ונקלטו בתוכנת המנב"ס 

 בתי"ס המשתמשים בתוכנות השלמה למנב"ס תשע"ו 

  :העבודה עם תוכנות ההשלמה מצריכות הקמת מערכת המנב"ס

ות קבוצות לימוד וכיו"ב. לאחר הזנת תלמידים, מורים, מקצוע

 ציונים/משמעת וכיו"ב.

 :תוכנת מח"ע 

 לא תשע"ה?[: IZ5]הערה

 כנ"ל[: IZ6]הערה
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 .נקלטו קבצי מצבת התלמידים של כלל בתיה"ס 

 .נקלטו נתוני תלמידי חוץ מתוכנת הקב"סיות 

 .הופקו קבצים לרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע"ו 

  הועברו קובץ  -שירות פסיכולוגיITL2002   מצבת תלמידים של כלל גני

 הילדים ובתיה"ס לשירות הפסיכולוגי לשנה"ל תשע"ה .

 
 

 תחום מערכות הליבה / החברה לאוטומציה  .6

 כללי  .א

  תמיכה שוטפת במערכות האוטומציה המשמשות את אגף הגזברות, מחלקת 

 הכנסות העירייה, אגף שאיפ"ה, אגף החינוך, אגף הנדסה ואגף תב"ל. 

  למשתמשים חדשים במערכות האוטומציה.פתיחת הרשאות 

 .עדכון הרשאות ומסכים למשתמשים קיימים 

 .מתן הדרכות והטמעה של מערכות קיימות 

 .התקנת תוכנות במחשבים שקרסו או הוחלפו 

 .תיאום בין מערכות הליבה הפיננסיות של הרשות 

 .הפקת דוחות ביקורת למחלקות/אגפים השונים 

 במערכת. הפקת חיוביים תקופתיים/שנתיים 

 גביה, תפתיחה וסגירת שנה במערכות הפיננסיות השונות )הנהלת חשבונו , 

 רישוי עסקים, שילוט, חניה, פיקוח וטרינריה וכו'(.

  ניהול ופיקוח על פרויקטים מול החברה לאוטומציה/ חברות חיצוניות אחרות

 דרישה. לפי

  השונות.מתן פתרונות לשינויים או בקשות המתקבלות ממשתמשי המערכות 

 .הסבת דוחות לאקסל ועיבודם עפ"י דרישה 

  .שליפות קבצי נתונים למערכות חיצוניות, עפ"י בקשת הרשות 

 חניה, מגע"ר ועוד( טיפול בבעיות טכניות מול ספקי השירות(. 

  עדכון קבצים ממערכות חיצוניות שונות למערכות התפעוליות של אוטומציה

 "ב(.)חילן, ספרת, טלאול, מגע"ר, ממ"ד, מס

  הגדרת תהליכי עבודה מול משתמשים הוספת תהליכים ותדרוך לגבי

 ושינויים במערכות התפעוליות השוטפות. חישובים

  לכלל עובדי הרשותסיוע ותמיכה טלפונית. 

 מערכת תיק תושב  .ב

 .הגדרות משתמשים עירונים באגף שאיפ"ה ובאגף ההנדסה 

  תמיכה לתושבים לתשלום חשבונות באמצעותwww.citypay.co.il    
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 גזברות   .ג

 .הגדרות משתמשים חדשים כולל מתן הרשאות 

 .קליטת סעיפי תקציב מקבצי אקסל למערכת התפעולית ועדכון תקציבים 

 .יצירה והעברת קבצים למס הכנסה 

 שילוט -שאיפה  .ד

 תלוש שנתי, עדכון תעריפים, הפקת דוחות לבדיקה, חיוב והפקת קובץ  הפקת

 הדפוס. לבית 

 .הפקת דוחות תקופתיים, דוחות שלטים ויתרות 

  הפקת קבצים/דוחות .  – 2016הערכות לקראת סקר חיצוני חדש לשנת 

 חינוך  .ה

 .'תמיכה בהערכות וברישום לגני הילדים ולכיתות א 

 .הפקת קבצי מועמדים גנ"י ובתי"ס לבתי הדפוס 

 .הגדרת משתמשים חדשים למערכת כולל הדרכות 

  סטטיסטיים לשיבוצים.הפקת דוחות 

 קליטת קבצי תלמידי חוץ מתוכנת הקבסיות. 

 .הפקת חיובים להורים ושליחת הקבצים לבית הדפוס 

 .)עדכון מוסדות חינוך )בתי"ס+גנ"י 

 קבצי מצבת התלמידים של כלל בתיה"ס קליטת. 

 י קבצפקת הITL "ז לכלל בתיה"סלרישום לכיתות א' לשנה"ל תשע. 

 ת.ב.ל. .ו

  עדכונים שנתיים ועוד. –טיפול באתר הלוגיסטי של הרשות 

 מערכת  תמיכה שוטפת בWEB , לביצוע הזמנות ציוד משרדי וחומרי ניקיון . 

 מערכת קופה .ז

 .תמיכה והדרכה למשתמשי מערכת הקופה 

 חניה .ח

 .תמיכה במערכת תווי הדייר 

 .הוספת משתמשים חדשים למערכת 

  חדשים למערכת.הגדרת מדפסות מדבקות וסורקים 

 .הפקת קבצים ושיגורם לגורמי החוץ פנגו / אפקון 

 משתנים למחלקה עפ"י דרישות הנוצרות בשטח. םיצירת דוחות ייעודיי 

 .)'קליטת קבצים חיצוניים מגורמי חוץ )עו"ד סנדרוביץ 

 דרך המשפטית למחלקה דוחות על ערעורים לגבי עדכונים קבצי העברת 

 .התפעולית המערכת
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 רישוי עסקים .ט

 .תמיכה שוטפת במערכת כולל עדכונים 

 .הגדרת הדפסות מסמכים למבנה החדש 

 .הפקת דוחות סטטיסטיים שנתיים לגורמי חוץ 

 מערכת הגביה .י

 .הפקת דוחות ומאזנים שוטפים 

 .הפקת דוחות/קבצים למבקרי פנים/חוץ של הרשות 

 טיפול בתהליך פתיחת/סגירת שנה 

  הרלוונטיות לחישוב )סוגי שירות, מקומות גביה, טיפול בכל הטבלאות

 הסדרים, הנחות, סימננו וכו'(

 .עדכון טבלאות תעריפים תוך התעדכנות  משרד האוצר/ משרד הפנים 

 העברת הנחות והסדרים 

 .הפקת תלושים עבור ארנונה כל דו חודשי / שנתי 

 .הפקת קובץ הודעות על תשלומים קודמים למשלם 

 רת מסלקות וקבלת אישור מהמחלקה.הפקת דוח יתרות ויצי 

 .העברת כל קבצי המסלקות +ההודעות לבית הדפוס בדיקתם ואישורם 

 .הפקת קבצי מסלקות לטלאול כדי לאפשר לתושבים תשלום במענה קולי 

 .קיבוע הנתונים למערכת 

 .הפקת קבצים למס"ב של הוראות קבע בנקאיות וכן כרטיסי אשראי 

 .הפקת קבצי ביקורת למס"ב 

 קבצי בנקים)זיכויים( המתקבלים באמצעים השונים כגון בנק  קליטת

 '.וכו טלאולהדואר, 

  טיפול בכל הטבלאות הרלוונטיות לפתיחת השנה החדשה/קודמת 

  קיבוע כל התנועות הזמניות שבמערכת 

 הפקת דוחות לפני סגירת שנה 

 )העברת נתונים נלווים משנה לשנה )הערות/קודי מעקב ועוד 

  העברת שנה הפקת דוחות בדיקתםלאחר הרצת 

 .הוספת משתמשים חדשים למערכת וטיפול בהרשאות 

 .הוספת משתמשים חדשים למגע"ר וטיפול בהרשאות 

 .טיפול בקודי מעקב עבור עו"ד העוסקים באכיפת גביה 

 ממשק הנדסה גביה הנדסה .יא

 .ליווי תהליך הממשק של מערכות הגביה הנדסה 

 .בניית טבלאות החיוב בגבייה 

 .הקמת הרשאות למשתמשים משתי המחלקות 

 .ביצוע טסטים למערכות הגביה וקומפלוט להטמעת המערכת במחלקות 
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 דוברות

 העירייה
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   דוברת העירייה

 כללי

 

לשכת הדוברת עוסקת במגוון נושאי פרסום, תקשורת והפקת אירועים. התחומים 

 המרכזיים בהם מטפלת הדוברות:

 

  דוברות ויחסי ציבור .1

 ושיווק פעילות העירייה פרסום .2

  הפקת אירועים .3

 ניהול והטמעת תהליך מיתוג העיר .4

 ניהול התוכן במדיה החדשה: אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות  .5

  שונות )מזכרות ומתנות, תיעוד( .6

 דפס –הדפסת מסמכים וניירת עירייה  .7

 תיעוד פעילות העירייה .8

 

 דוברות ויחסי ציבור .1

היא האחראית על הבאת דברה ופעילותה של עיריית הרצליה לתודעת לשכת הדוברת 

תושביה ולציבור הרחב. לשכת הדוברת אחראית על הקשר עם אמצעי התקשורת, מתן 

 ויוזמות תקשורתיות )יחסי ציבור(.  תגובות לפניות עיתונאים

 איסוף החומר מהאגפים השונים, עיבודו –העברת קומוניקטים )הודעות לעיתונות(  

 והעברתו לאמצעי התקשורת.

 מתן תשובות, בע"פ וכתב, לשאלות עיתונאים. -

העברה לעיתונאים של חומרי העשרה ורקע המעידים על פעילותה החיובית של   -

 העירייה.

 תיעוד יומיומי של קטעי עיתונות.  -

 תיעוד קטעי וידאו ותמלילי רדיו. -

 תיאום, דיווח ומעקב. –ארגון מסיבות עיתונאים  -

 

 פרסום ושיווק. 2

 לשכת הדוברת אחראית על פרסומי העירייה ואגפיה.

 בעיתונות הארצית והמקומית. –מודעות  -

מודעות פרסום: מסרים, אירועים, קמפיינים, חוק תכנון, הודעות  -

 לבעלים, מכרזים, דרושים ואבל.
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אחריות על הפקות שונות בעירייה: פרוספקטים, פלקטים, מנשרים  -

מפות, חוברת ארנונה,  –א מידע לתושבים לתושבים, הפקות בנוש

 שאיפ"ה, דוח לתושב, ניירת משרדית, כרטיסי ביקור.

ניהול תקציב הדוברות וההפקות השונות, ריכוז וטיפול שוטף  -

 בחשבוניות ומעקב תקציבי.

 ניירת משרדית של האגפים, דפי מידע וכו'. –אחריות על הדפס העירוני  -

אחריות על שילוט בבנייני העירייה, הפקת שילוט חוצות  –שילוט   -

 )שמשוניות, דגלים, באנרים , ושלטי טלוויזיה, עיגולדים ועוד(

 ריכוז חומר פרסומי לתלמידים. -

 שילוט המודיע על עבודות בעיר.  עצוב ופיקוח על -

 

 הפקת ארועים. 3

 הפקות אירועים וטקסים מטעם לשכת רה"ע. -

 סיורי עיתונאים. -

 ת ראש העירייה עם תושבים.פגישו -

 מצגות לתושבים. -

 סיוע לאגפי העירייה השונים בהפקת אירועים. -

 ניהול התוכן של אתר האינטרנט העירוני והרשתות החברתיות. 4

 עדכון שוטף של המידע ונתונים באתר -

 שימוש באתר ככלי פרסומי, שיווקי והסברתי -

 של העירייהשימוש באתר ככלי לשיתוף הציבור בתוכניות עתידיות  -

 שימוש באתר ככלי לאיסוף נתונים וסקרים -

 שימוש באתר ככלי תקשורת ישירה בין התושב לראש העיר -

 

 שונות. 5

מתנות למשלחות, מתנות לאורחי לשכת  –ריכוז וטיפול בשי העירוני  -

 ועוד. רה"ע 

 שונים .  תיעוד ארכיון הצילומים : מתוך אירועים ופרויקטים -
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 2015 פרוייקטים שטופלו בשנת להלן רשימה של 

 

 אירועים פרסום דוברות ויחסי ציבור

  
ליווי  תקשורתי של כל 

 האירועים בעיר

סיוע בהפקת חוברות  

 תרבות בשיתוף תנו"ס

  

  
מענה שוטף על שאלות 

 עיתונאים

פרסום סדרת אירועי  

 ספורט "נעים בעיר"

הפקת סיורים של אורחי 

 רה"ע

  

בעת  טיפול במערך ההסברה 

הפסקות החשמל 

 המתמשכות

 

טיפול במערך ההסברה בעת 

 אירועי ההצפה בחורף

הסברה לגבי התנהגות  

 בעת חרום 

הרמת כוסית לעובדי העירייה 

 לחגים ועובד מצטיין

 

 טקס הענקת קביעות

 
ליווי וקידום שוטף של 

 אירועי התרבות בהרצליה

הסברה בנושא מניעת 

 מפגעי יתושים

 חנוכת כיכרות

  

קמפיין לעידוד רכיבה על  

 אופניים

תמיכה פרסומית בכנסים 

שונים שנערכו בהרצליה 

 בחסות העירייה

 מצגות תב"ע בפני תושבים  

 שיתוף ציבור

 

 

תקשור הישגי הספורט 

 העירוניים

 ושיווק "נעים בעיר"

  הענקת מלגות לסטודנטים

  
 ליווי חודש האישה

 בשקת בית קינן

 ארגון ביקור משלחות שירותי מחלקת הרווחה

  
 הפקת יום האישה  פרסום חודש האישה   תהליך מיתוג העיר

  

טיפול שוטף ועידכון אתר 

 אינטרנט עירוני 

 ודף פייסבוק העירייה

 –דיוור ישיר לתושבי העיר 

אירועי יום העצמאות 

 אירועי קיץ

 חוברת ארנונה

 פרסום עדלאידע הרצליה   

  

קידום פעילויות חיוביות 

 במערכת החינוך של הרצליה

למורים ולילדי   -מכתבי 

 כיתה א' בתחילת השנה.

 פרסום שבוע החינוך

 

  

עבודות  -  קידום פרוייקטים

 פיתוח ברחבי העיר

 מצגות

מנשרים לתושבים בדבר 

הסדרי תנועה, עבודות 

 ופעולות ברחבי העיר ועוד.

קבלות פנים בלשכת ראש  

 העיר
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 המוקד

 העירוני
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 העירוניהמוקד 
 
 
 

 פניות רשומות.  77,670 - 2015סיכום פניות תושבים לשנת 
 
 
 

 עמידה בתקן בחתך אגפים
 

 עמידה בתקן כמות פניות אגף

 70% 43,606 שאיפ"ה

בטחון פיקוח וסדר 
 ציבורי

12,605 80% 

 79% 10,977 תב"ל

 40% 706 הנדסה

 77% 272 רווחה

  
 

 עמידה בתקן בחתך מחלקות 
 

 עמידה בתקן כמות פניות מחלקה

 70% 1,680 מוקד עירוני

 80% 599 ועדת תנועה 

 60% 97 חינוך ותרבות

 30% 27 לשכת הדובר 

 71% 77,689 כלל העירייה

 
 
 
 

 עמידה בתקן בחתך תאגידים
 

 עמידה בתקן כמות פניות תאגיד

 55% 4,813 תאגיד

 100% 1,458 תרבות הדיור 

 37% 685 החברה הכלכלית 

 42% 145 החברה לפיתוח תיירות
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 94,374 –שיחות נכנסות  •

 69,823 -שיחות שנענו   •

 16670 –שיחות שננטשו  •

 callback – 7880שיחות  •

 שניות 29 -דקה ו –זמן מענה ממוצע  •

 שניות 0:51 –זמן נטישה ממוצע  •

 שניות  35דקה ו  –זמן המתנה ממוצע  •

 
 
 
 

 התקבלו:במהלך השנה 

 במדור פניות הציבורפניות התקבלו  4305

 פניות אינטרנט  487

 סמארטפוןפניות   1568

 פניות  הוקרת תודה שהוקלדו  134
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 מינהל 

 נשים
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 מינהל נשים  
 

 לקידום שיוויון מגדרי, מינהל נשים הינו מחלקה יחודית בעיריית הרצליה אשר פועלת

, ומציע מערך של סיוע 1999להעצמה ולקידום מעמד האישה. המינהל הוקם בשנת 

משפטי לנשים בנושא זכויותיהן בעבודה ובמשפחה,  קורסים  בתחום התעסוקתי 

 ופיתוח כלכלי, פעילויות בנושאי חינוך,  מנהיגות  והעצמת נשים.

ירייה כגון: המינהל מקיים קשרי עבודה ענפים עם האגפים והמחלקות השונים בע

, יחידת הבריאות ת חינוך, מחלקת הרווחה, המחלקה לתרבות נוער וספורטומחלק

 וגופים נוספים אחרים. העירונית

 

  מינהל נשים .א

 

 פעילות בתחום הייעוצים לנשים .1

במסגרת מינהל נשים,  – הכוונה ליעוץ משפטי בנושאים אזרחיים 1.1

זכאית כל אישה תושבת העיר, לקבל הכוונה ויעוץ משפטי ללא 

תשלום וללא כל התחייבות מצד הפונה, באשר לזכויותיה בעבודה, 

במשפחה ומול רשויות המדינה. מערך הסיוע של מינהל נשים מטפל 

גם באינטראקציה של הפונות מול המוסד לביטוח לאומי בנושאים: 

ת הכנסה, קצבת מזונות, קצבת נכות, קצבת אבטלה קצבת הבטח

 ועוד. 

 . של נשים הזקוקות לסיוע תיקים  250-טופלו כ  2015מתחילת שנת 

 משפטנית במינהל.  ,הטיפול המשפטי נעשה ע"י גב' עירית פוקס

 

ייעוץ משפטי לנשים שנפגעו  -ייעוץ משפטי בנושא נפגעות עבירה    1.2

עבירות של התעללות נפשית, הטרדה  מעבירות כנגד גופן )לרבות

 מינית, השפלה וביזוי(.

נשים ונערות שבוצעו בהן  20 -במסגרת השירות ניתן ייעוץ פרטני לכ

 עבירות. הסיוע ניתן באופן חד פעמי או מתמשך בנושאים הבאים:

 מעקב אחר תלונות במשטרה; -

 סיוע בהוצאת צווי הרחקה וצווי מניעת הטרדה מאיימת; -

עררים בנושא סגירת תיק במשטרה/בפרקליטות הגשת  -

 קטינה(    )בעבירות תקיפה, מעשים מגונים ואונס 

 טיפול בפיצוי בגין הטרדה מינית בעבודה; -

סיוע בכתיבת הצהרות נפגע והגשתן לבית המשפט באמצעות  -

 התובע/הפרקליט;

סיוע בקבלת מידע באמצעות מערכת מנ"ע ויצירת קשר עם  -

 בתיק. הפרקליט המטפל

 ליווי לדיונים בבית המשפט; -



359 
 

 סיוע בגיבוש עמדה לקראת הסדר טיעון; -

מכתב דרישה לפיצוי מחב' "מטרופולין" בגין תאונה, אי  -

 פצוע; מסירת פרטים והפקרת

 

דוברות  :נערכו פגישות יידוע עם גורמים שונים בעיר ,כמו כן

"ב העירייה, מפקד תחנת משטרת גלילות ואחראית חקירות אלמ

במשטרה, מח' הרווחה, אחראית נערות במצוקה, מנהלת שפ"ח 

והאחראית תחום פגיעות מיניות בשפ"ח, נציגת מנהלות ויועצות 

בתי"ס בעיר, מנהלת המקלט לנשים מוכות, המנהלת המקצועית 

להרחיב את  ,הארצית של ער"ן, ועוד. מטרת הפגישות הייתה

דם באים במגע עם המודעות והידע של אנשי מקצוע שבמסגרת תפקי

הדרך  נפגעות עבירה, בכל נושאים הקשורים לזכויות נפגעי עבירה,

 ,למימושן ולעודד הפניית נשים נפגעות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי

 במסגרת מינהל הנשים. 

 הייעוץ המשפטי בנושא נפגעות עבירה ניתן ע"י עו"ד רותי אלדר.

 

שירות  - במשרד המשפטיםשיתוף פעולה עם האגף לסיוע משפטי     1.3

זה מאפשר קבלת יצוג משפטי עפ"י הצורך ובהתאם למבחן זכאות 

מגיעים  ,ששכרם ממומן ע"י המדינה. במסגרת זו כלכלית, ע"י עו"ד

הלשכה  עורכי דין מטעם בשבוע, להרצליה אחת פעם או פעמיים

               לסיוע משפטי לקבלת קהל בהרצליה.

  -פר את השירות, מדי שבוע מתקיימות כהשנה הוחלט להגדיל ולש

פונות  בחודש. תוספת  20 -פגישות יעוץ, ובסה"כ ניתן שירות לכ 5

לשירות זה ניתנת בהתאם לצרכים של תושבות העיר. קבלת הקהל 

אביב והמתנה ממושכת בלשכת הסיוע -בהרצליה חוסכת נסיעה לתל

ם עו"ד אביב. כמו כן, מתקצר זמן ההמתנה לפגישה ע-המשפטי בתל

 לימים אחדים, במקום זמן המתנה של כחודשיים וחצי. 

, המינהל קובע את משמש כגורם מתווך ומקשר ,מינהל נשים

מקל על בירוקרטיה  התורים ומזמן את הנשים לפגישות. המינהל,

בקשר עם הלשכה לסיוע משפטי וכן, מצוי בקשר עם עורכי הדין 

"י הלשכה לסיוע המייצגים את תושבות העיר המופנות אליהם ע

 משפטי להבטחת איכות השירות הניתן להן.

משפטנית המינהל, גב' עירית פוקס,  עומדת בקשר שוטף עם עורכי 

 הדין מטעם הסיוע המשפטי ובמהלך ההליך המשפטי.

ברח'  ,באגף הרווחה לאכסנייה חדשהשירות זה עבר במהלך השנה 

 בן גוריון.

  פעילות בתחום הדרכת הורים  .1.4

בהדרכת הורים, האם לומדת עקרונות פרקטיים המאפשרים להפוך 

את התפקיד ההורי למודע ומוגדר, להעשיר את המיומניות ולחזק 
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 מקצועיתהינה הדרכה את האינטואיציה בחינוך הילדים. 

סמכות הורית והכוונה לאיתור קשיים  בהצבת גבולות, ומתמקדת

תנת כלים ההדרכה נעשית בשיטת אדלר, ונו בתא המשפחתי.

 ליצירת יחסים טובים יותר ואווירה משפחתית טובה.

ההדרכה מיועדת לנשים שפונות לייעוץ משפטי, או למינהל, 

ומדווחות על צורך בנקודת הזמן הקשה של התא המשפחתי, 

 בהדרכת האם לקראת שינויים.

 הנחייה וליווי ע"י גב' ליאורה מרום.

 

  פסיכותרפי ייעוץ. 1.5

מידי בני זוגן מטרתו לחזק את  ,געות אלימותהטיפול בנשים נפ

הנשים ולסייע להן להיחלץ מתוך מערכת היחסים ההרסנית; ללוות 

ולתמוך בתהליכי הפרידה והאבל; לסייע להן להבין באיזו 

סיטואציה הן חיות או חיו עד לא מזמן, מתוך ההבנה שהאלימות 

בזיהוי מוכחשת גם על ידן וגם על ידי הסביבה. הכחשה זו וקושי 

והגדרה של התנהגויות אלימות מצד בן הזוג הם המנגנונים 

הנפשיים העומדים בבסיס הקושי לצאת מתוך זוגיות זו, והם 

האחראים לתופעה של נשים המתפתות לחזור לקשר האלים, אם 

של  –ולעיתים גם אי הבנה  –בשל בקשותיו של בן הזוג או בשל לחץ 

אל מול קשיים אלה  ,הסביבה. הטיפול בנשים מבקש לחזקן

באמצעות חיזוק והעמקה של הבנת האלימות ומאפייניה, במקביל 

אולי לראשונה בחייהן  –ליצירת מרחב מקבל ותומך, המאפשר להן 

להכיר בכוחותיהן, בכישרונותיהן, ברצונותיהן, ביכולותיהן  –

 ולבנות לעצמן מתוך כך חיים עצמאיים חדשים.

יעוץ משפטי, או למינהל, ההדרכה מיועדת לנשים שפונות לי

 ומדווחות על קושי בשל משבר.

פסיכוטרפיסטית ומטפלת  -מטפלת ומלווה את הנשים, גב' ריבה פרי

 .בהבעה ויצירה

 

 10-הדרכת ההורים והטיפול הפסיכוטראפי ניתנים לנשים לכ 

מפגשים בלבד, בכדי לאפשר לכמה שיותר נשים לקבל את 

 השירותים.

כת הורים והטיפול הפסיכוטראפי הייעוצים המשפטיים, הדר

ניתנים ללא עלות לתושבות העיר. נותנות השירותים, הינן תושבות 

 העיר ועושות עבודתן בהתנדבות מלאה.
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  ייעוץ קריירה. 1.6

ייעוץ תעסוקתי לנשים הנמצאות בצומת דרכים לגבי עבודותן 

ורוצות לעשות שינוי בקריירה, לקבל הכוונה לקראת ראיון עבודה, 

 לשפר את הבטחון העצמי לקראת חזרה למעגל העבודה.

דבי ,  פסיכולוגית תעסוקתית -הייעוץ ניתן ע"י גב' דבי רומיס 

רומיס פסיכולוגית של עמותת נטע אשר תורמת את פעולתה לטובת 

 נשות הרצליה. 

 נטעשירות זה ניתן במחצית הראשונה של השנה עד למעבר עמותת 

 מחוץ להרצליה.

  

 

 בנושאים כלכליים העצמה . 2

קורסי יזמות עסקית לנשים אשר שואפות  – פרוייקט יזמות עיסקית 2.1

לשנות קריירה ולפתוח עסק עצמאי או לפתח קריירה שנייה לאחר 

 יציאתן לפנסיה. השנה התקיימו שני קורסים.

 הפרוייקט בשיתוף וויצו הרצליה ולשכת התעסוקה של הרצליה.

לנשים צעירות משוחררות צה"ל או  קורסים – יזמיות צעירות  2.2

בתחילת דרכן להקמת עסק עצמאי והפעלתו. השנה התקיימו שני 

 קורסים.

הקורס מתקיים בשיתוף פעולה של המרפסת ומעו"ף )משרד 

 .התמ"ת(

קורס המאפשר הקניית כלים מקצויים בסיסיים  – קורסי מחשבים 2.3

 לשימוש במחשב אישי.

"תפוח" ובהנחיית מומחים הקורס מתקיים בשיתוף עמותת 

ממיקרוסופט. במהלך החודשים האחרונים נערכו שני סבבים של 

 קורס זה.

הפרוייקט בשיתוף פעולה של לשכת התעסוקה ומייקרוסופט 

 )עמותת תפוח(

הפניית נשים לקורסי "עסק משלך"  – קידום נשים ליזמות עסקית  2.4

ו"אומנות השיווק". נשים אשר הינן בעלות עסקים ומבקשות 

 להתפתח בתחום.

 הפרוייקט בשיתוף עמותת "אישית".

 

 העצמה אישית . 3

קורס מנהיגות שהתקיים בשלושה שלבים.  – קורס מנהיגות נשים 3.1

גוף,  בקורס עסקו: ניהול תהליכי שינוי, תקשורת בינאישית, שפת

 התמודדות עם מצבי לחץ, מו"מ, ניהול קונפליקטים ועוד.

 הקורס התקיים בהנחיית שרי ארליך וחמי גלילי.
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פרוייקט המאפשר לנשים ללוות נשים במהלך  – אם לאם בקהילה  3.2

ההריון או לאחר לידה. במהלך השנה ערכנו הכשרה למחזור נוסף 

 של נשים המעוניינות להתנדב. 

 בשיתוף מחלקת הרווחה. הפרוייקט פועל

 רכזת הפרוייקט אורית מרגנית.

הסדנא מיועדת לפתח ולחזק את הקשר  – סדנה למיומניות תקשורת 3.3

בין האמהות והילדים, בשיטה יחודיית. הסדנא ניתנה לאמהות חד 

 הוריות המתמודדות עם סוגיות יחודיות להן.

 הסדנא ניתנה ע"י רוני יובל.

  מועדוני נשים  3.4

משפחה חד הורית הינה משפחה  - הוריות-מרכז למשפחות חד

. 18שבראשה עומד הורה עצמאי שבמשמורתו ילדים מתחת לגיל 

משפחות חד הוריות הינן משפחות החוות משבר המשפיע על 

ההתמודדות היומיומית שלהן הן בהיבטים פסיכולוגיים והן 

 בהיבטים כלכליים חברתיים.

הוריות, לתת למשפחות אלו כלים מטרת המרכז למשפחות חד 

משפחות אשר  400-להתמודדות יומיומית. במרכז רשומות למעלה מ

 משתתפות במגוון פעילויות.

במהלך השנה  התקיימו מפגשים של קבוצת נשים שעברו  הכשרה, 

להנחות קבוצות לעזרה עצמית ולנשים בתקופת משבר כמו גירושין. 

אמהות יחידניות כמו כן התקיימה סדנא מתמשכת לקבוצת 

והקמת מועדות חברתי בו הן שותפות. במטרה לשפר את  מבחירה

י נכון של משק הבית סדנאות לניהול כלכל  מצבן הכלכלי התקיימו,

 וכן סדנה בנושא "שדרגי את הכנסתך". 

 100-בטיולים להורים ולילדים בחופשת החגים השתתפו למעלה מ

 הורים וילדים.

בהרצליה פועלים ארבעה מועדוני נשים  - מועדוני נשים בשכונות

בשכונות העיר השונות. השנה התווסף מועדון נוסף, המיועד לנשות 

עיר, אשר הוקם תחת כנפי המרכז הקהילתי הקהילה האתיופית ב

 ביד התשעה. 

מועדוני הנשים  הוקמו ביוזמת היחידה לעבודה קהילתית בשתוף 

 מינהל נשים.

חזן ועו"ס רחל וולנר מלוות את פעילות כל  –עו"ס אורית מרמרי 

 מועודני הנשים בעיר. 

מינהל הנשים מסייע באמצעות תקציבו למימון הרצאות ופעילות 

ם נשים במועדונים )הרצאות וסדנאות בנושא זכויות נשים, לקידו

 בריאות נשים והעצמה אישית(.

בנוסף, אחראי מינהל הנשים, לארגון פעילויות משותפות למועדונים 

 השונים ולמפגש פורום מועדוני הנשים בעיר.
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כמו כן, מועדוני הנשים פועלים למען הקהילה ומשתפים פעולה עם 

 פרויקטים השונים. הפעילויות בשכונות ב

 הום סטיילינג   3.5

סדנת מבוא להום סטיילינג אשר כללה טיפים וכלים מעשיים 

לעיצוב החלל ורכישת מושגים מעולם העיצוב בכלל ומעולם ההום 

 סטיילינג בפרט.

אולמות תצוגה הקשורים  2-מפגשים וסיור מודרך ב  6הסדנה כללה 

 בעולם העיצוב.

 גב' ליאת רוזין, אדריכלית עיצוב פנים.הסדנה התקיימה בהנחיית 

 העצמת נערות. 4

בחשיבה להגדיל את מעגל תושבות העיר הנהנות משירותי מינהל הנשים 

 ובשל החשיבות של הנושא 

המגדרי, הוחלט בשנה האחרונה, לקיים פעילויות שונות לפלח אוכלוסיה 

 נערות. -נוסף

המגדרית שלהן, ופעילות הנערות, נמצאות בגיל בו ניתן לעצב את התודעה 

 בתחום זה פותחת בפניהן צוהר לעולם זה.

סדנא מעשית לנערות התיכוניים להכרת  – פרוייקט מצייצות חדשות  4.1

 עולם החדשות, עריכה, צילום, טלביזיה, רדיו ועוד.

הפרוייקט נועד לפתוח צוהר לנערות לעולם האקדמי ונעשית בשיתוף 

י ומונחית ע"י מיטב המרצים של ביה"ס לתקשורת במרכז הבינתחומ

 המכללה. 

 במהלך השנה התקיימו שני קורסים )השני עדיין לא הסתיים(.

סדנאות אימהות ובנות, המיועדת לחזק את הקשר – סדנת בנות מצווה 4.2

בת בשנת הבת מצווה. הסדנא כללה  –הבין דורי והאינטראקציה אמא 

וויון, מיקום האישה את הנושאים: הכרת הזהות המינית, ערכים של שי

 בחברה, הכרות עם נשים בהסטוריה, בתנ"ך.

 השנה התקיימו שתי סדנאות, אשר הונחו ע"י טל בורשטיין.

 הפרוייקט בשיתוף ויצו העולמית וויצו הרצליה. 

סדנא לתלמידות בית הספר העי"ס בנושא התבגרות  – סדנת מחוברות 4.3

נפרד בחיי הנערה מגדר ונשיות, נושאים אשר מהווים חלק בילתי 

 ובתכנון עתידה.

במהלך הסדנא נחשפו הנערות לחשיבות התמיכה והעידוד. גולת 

הכותרת של הקורס היתה, חיבור למסרים באמצעות צילום וידאו 

 וסטילס והפקת תוצרים אשר הוצגו בערב הסיום.

הסדנא הונחתה ע"י רחל לוי. נושא הצילום הופקד בידיה המקצועיות 

 ה שחף.של הצלמת אליסי

 הכוכב השמיני. –הפרוייקט התקיים בשיתוף מועדון הנוער 

תוכנית ייחודית בתיכון "הראשונים" מינהל  – תוכנית לימודי מגדר 4.4

 2הנשים היה שותף לכתיבת התוכנית הייחודית לבגרות בהקף של 
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יחידות לימוד בנושא מגדר, המשולבת במסגרת לימודי מדעי החברה.  

 ה פעלויות משותפות למינהל נשים ולבה"ס.במהלך השנה תתקיימ

 את התוכנית מרכזת דר' אורית כהן מביה"ס הראשונים.

ובנוסף כנס "מחוברות" שארח את   onlifeכנסי נערות  2  -כנסים  4.5

נערות מובילות שינוי. התקיים   onlifeכנס נערות  פרלמנט נערות

בהשתתפות מירה עוואד, אלמה דישי והסטייליסטית  5.11.15בתאריך 

 גאלה רחמילביץ. 

 23.12.15כנס מחוברות מארחת את פרלמנט נערות ארצי. התקיים ב

בהנחיית העיתונאית מירב בטיטו בהשתתפות סילבי ג'אן, חנין ראדי 

 ואניה בוקשטיין. 

 

 2015מרץ  –חודש האישה בהרצליה     . 5

 בחודש האישה בהרצליה התקיימו מגוון פעילויות:

 בנושא "חדר משלך", הוצגה בגלריה העירונית. תערוכת נשים יוצרות   5.1

ארוע בהשתתפות: גל גבאי, לוסי אהריש,  – נשים מדברות פוליטיקה   5.2

דר' עמית דינור בנושא נשים בתקשורת. הארוע התקיים בספרייה 

 העירונית ובהשתתפותה.

ארוע לצעירים, בהשתתפות דניאלה סמרי  – אחת על אחת על הבר   5.3

וסיוון קליין. הארוע התקיים במועדון אפ טאון ובהשתתפות המרפסת 

 מרכז הצעירים. -

ארוע בריאות האישה בהשתתפות מיכל צפיר, מירי  – כל אחת יכולה   5.4

אומידי פולני. הארוע התקיים בהיכל בעיר בהשתתפות יחידת 

 הבריאות העירונית.

 –היי יפה, החברות הטובות  –בהיכל בעיר: קברט  מופעיםסדרת   5.5

 סיפורי נשים. המופעים התקיימו בהיכל בעיר ובשיתוף ההיכל.

סינמטק הרצליה בשיתוף –לקראת יום האישה  סרטיםל פסטיב  5.6

המינהל הציעו את הסרטים: הולכת רחוק, טימבקטו, אידה. הסרטים 

 הוקרנו בסנמטק הרצליה ולוו בהרצאות לאחר ההקרנה.

במפגשים אלה  –לחודש האישה במסגרת תרבותי  הרצאותסדרת   5.7

רג, דר' דנה השתתפו: נינו אבזדה, סמדר פרי, רותם אילן, אורה מו

אולמרט וקרנית גולדווסר.  הסדרה התקיימה בשיתוף עם המרכז 

 לפיתוח עירוני

משחק שחמט מסורתי לרגל יום האישה בהשתתפות  – מלכות השחמט  5.8

 אירנה לן. הארוע נערך בשתוף מחלקת הספורט ומועדון השחמט.

 

 היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים  . 6

היום הבינלאומי לאלימות כלפי נשים בעיר אנו מקיימים  כמידי שנה לציון

 בעיר אירועים שונים:
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והוא לא ימשל בך! שיח בהנחיית הסופרת אבירמה   -ספריה העירונית 6.1

גולן, שופטת בית המשפט העליון בדימוס הגב' דליה דורנר, ד"ר גלית 

שאול עו"ד, מנכלית מרכז "רקמן" לקידום מעמד האישה, גב' מירב 

 , עתונאית.  בטיטו

הרצאתן של גב' בובה לוי ועו"ד רותי אלדר  -אירוע בי"ס ראשונים 6.2

 בנושא אלימות כלפי נשים.

"שום גמדים לא יבואו" הצגת יחיד עטורת פרסים התקיימה בהיכל  6.3

 בעיר.

בסינימטק  28.11.16וסיפור על אהבה וחושך  21.11.16המסע  -סרטים 6.4

 הרצליה

 

 יועצת לקידום מעמד האישה .ב

 כח אדם בעירייה מכרזי .1

 ת בעשרות מכרזי כ"א.והשתתפ

 מפגש נשים עם דורית הרפז  .2

מפגש נשים עם השחקנית ומחזאית דורית הרפז שסיפרה על תהליך הכתיבה 

של המחזות אותם כתבה וביימה. המפגש התקיים באודיטוריום גורדון, 

 בהשתתפות איה פרישקולניק, סגנית רה"ע. 8.2.15

  לא מבינה בדיחה .3

בנושא הומור נשי, על נשים הומור והחיים. מיכל קירשזון,  הרצאה

. 16.6.15סטנדפיסית צעירה נתנה הרצאה שהתקיימה בבר קוסטה דל רום, 

הארוע נערך בשיתוף מינהלת איזור התעשייה והמרפסת מרכז הצעירים 

 ובהשתתפותם.

  חלומות של יום אתמול מופע של רוחמה רז .4

   20.7.15מרת. המופע התקיים בבית קינן, מופע מוזיקלי ממטב שיריה של הז

  מועצת נשים עירונית .5

מועצת הנשים העירונית פועלת בעיר הרצליה לקידום נושאים אשר מינהל 

הנשים אינו עוסק בהם ומשמשת "מנוע" פעולה נוסף לפעילות המינהל 

והיועצת. הפעילות במועצה נקבעת בשיתוף פעולה עם היועצת.  ביצועה 

הנשים נעשית ע"י יועצת ראש העירייה וכן המטריה  פעילות מועצת

 הלוגיסטית.

 פעמים במועדים הבאים: 4המעוצה התכנסה 

מפגש עם רותי קוטלר והצגת פרוייקט סיוע לאוכלוסיית הגיל  – 27.1.15

 השלישי בעיר

סיור והכרות מוזיאון הרצליה בהדרכת מנהלת המוזיאון. חשיפה   – 27.2.15

 לקהלים חדשים.

 מפגש עם עו"ד אורנה גוזלן ודיון בנושא צוואות. – 14.5.15
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יו"ר הוועדה  –פתיחת שנה ומפגש עם ח"כ עידא טומא סאלימן  – 7.9.15

סגנית יו"ר הכנסת  –לשיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה וח"כ נורית קורן 

 ויו"ר וועדת הרווחה

 יו"ר מועצת הנשים העירונית הינה גב' ורדה מור.

 נג אישי לעובדות ועובדי העירייהסטיילי .6

סדנה שהועברה בקרב עובדי מחלקות בעירייה המקבלים קהל, במטרה 

לחשוף את  השפעת התדמית האישית כלפי מתן שירות לתושבי עיריית 

 הרצליה.

בנוסף, הסדנה העבירה מסר כי, הלבוש הינו חלק בלתי נפרד ממתן השירות 

שמשווה לארגון ערך מוסף   לנראות המחלקתית לתושב. לכן, הוא תור

 ומציעה לתושב שירות מכובד ואיכותי.

סדנאות לעובדים, אשר התקיימו  14במהלך החודשים האחרונים, התקיימו 

 רובן בבית קינן או במחלקות  העירייה.

 את הסדנאות הנחתה גב' רותי טרבס יועצת תדמית וסטייליסטית.

 

 ביקור קצינות צה"ל בראשות היוהל"ן .7

ויזל היוהל"ן וקצינות -התקיים ביקור של תא"ל רחל טבת 12.10.15בתאריך 

 צה"ל הבכירות מחילות צה"ל השונים בדרגות אל"מ ותא"ל.

הסיור כלל ביקור מודרך במוזיאון הרצליה, ישיבת עבודה ולסיום מפגש עם 

ראש העירייה, מנכ"ל העירייה ונשים עובדות עיריית הרצליה. המפגש מועד 

ל עיריית הרצליה וצה"ל ולתמוך בנושא הכנה לשירות לחזק את הקשר ש

 משמעותי בקרב נערות.

 

סדנת מיינדפולנס סודות פשוטים להתמודדות עם מתח וחרדות לעובדות  .8

 העירייה. 

התקיימה ב"בית קינן" בהדרכת אורית אופיר בשני סבבים בתאריכים 

  27.12.15+3.1.16 -וב 15.11.15+22.11.15

 

ד לימור גולדנברג חדד "של עו ןביקור -ביקור הלשכה לסיוע משפטי בהרצליה  .9

ד יעל קיציס. "מנהלת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים וסגניתה עו

הניתן לתושבות ותושבי העיר הן מצד  האורחות שמעו על השירות המשפטי 

הסיוע המשפטי של משרד המשפטים והן מצד משפטניות מינהל נשים. כמו כן 

חלט לקיים יום עיון בנושא לאנשי המקצוע בעירייה וכן לזמן את הו

  המשפטניות למועצה לסקירה קצרה אודות השירות שלהן.

 

התקיים בהרצליה מפגש יועצות  6.12.15בתאריך  -מפגש יועצות איזורי  .10

איזורי בראשות ורד סוויד מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד 
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ר איגוד היועצות ובהשתתפות יועצות מאיזור רה"מ וגב' ענת ליבנת יו"

 המרכז.

 התקיים לראשונה בהרצליה שולחן עגול בנושא  16.12.15שולחן עגול בתאריך  .11

הטרדה מינית=אחריות חברתית. ביום זה השתתפו אנשי מקצוע מהתחומים: 

 רווחה, חינוך, בריאות ועוד.האירוע התקיים בשיתוף מרכז הסיוע השרון.

 

 

 נוספיםפרוייקטים  .ג

 2015מראשית שנת  ראש מכלול מידע לציבור הסברה ודוברות .1

תפקיד הכולל: אימונים, היערכויות, תרגילים ארציים, ימי עיון לראשי ה

מכלולי מידע לציבור. בחודשים אלה, אנו בתהליך למידה של נושא שאינו 

בתחום המקצועי  ודורש זמן לימוד והכרה מעמיקה של הגורמים המטפלים 

 בעירייה ובצבא והכרת החומר על בוריו.

 

   קוד לבוש לעובדי עיריית הרצליה .2

גרת זאת הוקמה וועדה בשיתוף סנושא קוד לבוש לעובדי העירייה. במ ריכוז

איה פרישקולניק סגנית רה"ע, אהרון גורל יו"ר הוועד וג'ו ניסימוב סמנכ"ל 

הלבוש נכתב יחד העירייה. בוועדה השתתפו נציגים מכל אגפי העירייה. קוד 

 ובשתוף כל חברי הוועדה. בימים הקרובים יופץ הנוהל החדש בתוך העירייה.

 

 סבתא מבשלת .3

שתכליתו הזנה  סבתא מבשלתפרוייקט לגיוס כח אדם מקרב תושבות העיר 

 .בגני הילדים בעיר הרצליה

 

 .לימוד הנושא והצעה לקבלת הפרס -פרס קרן שלם  .4

 

לימוד הנושא והצעה לקבלת  -פרס שר הפנים לחדשנות מוניציפאלית   .5

 בשיתוף רו"ח גולן זריהן, גזבר העירייה., הפרס

 
 עובד מצטיין  .6

 בוועדה לבחירת עובד מצטיין מקרב עובדי המינהלה. ותחבר

 

 אגודת בני הרצליה .7

 וועד מנהל ויו"ר וועדת הנחותב ותחבר
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נציבות תלונות 
 הציבור

 המידע וחוק חופש
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 נציבות תלונות הציבור

 וחוק חופש המידע
 

 

העירייה רואה בתלונות הציבור משאב ארגוני חשוב, המאפשר לשפר את השירות 

 לתושב. 

 

במהלך שנות פעילותה הפכה היחידה כתובת עבור תושבים המתקשים להתמצא 

בנבכי הבירוקרטיה העירונית, תושבים המבקשים לשטוח את תלונותיהם בנושא 

שירות ונותני שירות, כתובת למתן הצעות לשיפור ועוד. היחידה עושה את המרב 

ור השירות, כדי לתת לפונים מענה סבלני ומקצועי, תוך חתירה מתמדת לשיפ

 הנגישות והשקיפות ביחידה ובארגון. 

 

 תלונות לפי שנים .א

 

 תלונות חדשות. 1,218רשמו במערכת נ 2015בשנת 
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 תלונות לפי נושאים .ב

 

נושא 
 הפניה

כמות 
הפניות 

לפי 
 נושא

אחוז 
הפניות 
מתוך 
 הסה"כ

מספר 
ימים 

ממוצע 
 לטיפול

כמות 
הפניות 
שטופלו 

ונענו מתוך 
 הנושא

אחוז 
הפניות 
שטופלו 

ונענו מתוך 
 הנושא

נושאי 
פניות 
 פתוחות

פניה בנושא  99.65 281 25 23.15 282 שאיפ"ה
השתלטות 
 על מקלט 

פניה בנושא  99.61 254 23 20.94 255 קוחיפ
 חובות

   100 154 33 12.64 154 גזברות
   100 147 30 12.07 147 הנדסה

פניות  96.55 84 20 7.14 87 כללי
צינור בנושא 
 הנפט

   100 67 28 5.5 67 חינוך
   100 59 28 4.84 59 תב"ל

   100 59 41 4.84 59 תנועה
תאגיד מי 

 הרצליה
30 2.46 13 30 100   

וטרינר 
 עירוני

18 1.48 7 18 100   

נכסים 
 וביטוחים

18 1.48 21 18 100   

רישוי 
 עסקים

11 0.9 63 11 100   

החברה 
 הכלכלית

9 0.74 14 9 100   

   100 8 29 0.66 8 רווחה
איכות 

 הסביבה
7 0.57 28 7 100   

האגודה 
לתרבות 

 הדיור

7 0.57 15 7 100   

   99.59 1213   100 1218 סה"כ
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לפי אגפים, בציון נושאים בהם היו עשר תלונות  2015להלן חלוקת התלונות לשנת 

ומעלה. בטבלה זו נעשה שינוי של נושאי התלונות לעומת הטבלה למעלה, כך 

שיתאים יותר למבנה הארגוני הנוכחי של העירייה. בעיקר נוגע הדבר להקמת אגף 

 ב"ל לפיקוח.ביטחון וסדר ציבורי והעברת תלונות מאגף שאיפ"ה ות

 

 נושא / מחלקהאגף
מספר 
 פניות

 שאיפ"ה

 102 ניקיון
 57 מטרדים

 55 גינון
 27 בעלי חיים
 22 חוף הים

 פיקוח

 199 חניה

 20 אכיפה
 18 מפגע

 33 דוחות אחרים

 גזברות

 93 ארנונה

 27 אישורים
 22 היטלים

 18 נכסים וביטוחים

 הנדסה

 59 פיקוח על הבנייה

 25 הנדסה אחר
 19 היתרי בנייה

 17 התחדשות עירונית

 תנועה
 25 חניה

 20 הסדרי תנועה

282 
255 

154 147 

87 
67 59 59 

30 18 18 11 9 8 7 7 

0

50

100

150

200

250

300

 כמות הפניות לפי נושא
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 תב"ל
 30 תיקון כבישים ומדרכות

 15 תאורה

 ינוך ורווחהח
 14 גני ילדים וצהרונים

 13 בתי ספר
 11 אירועים

 30 תאגיד המים תאגיד המים
החברה 
 11 החברה הכלכלית הכלכלית

 

 

 

 לטיפול בתלונהמשך זמן  .ג
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 2015דו"ח בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע  .ד

 

 

 להלן מספרי הבקשות שטופלו ע"י הממונה על חוק חופש המידע בעירייה:

 37 –בקשות שהתקבלו  .1

 31 –בקשות שאושרו במלואן או בחלקן  .2

 6 –בקשות שבוטלו ע"י המבקש או לא אושרו  .3

 

 מספר נושא הבקשה

 10 גזברות

 12 הנדסה

 4 חינוך ורווחה

 2 רשות החופים

 2 משאבי אנוש

 1 איכות הסביבה

 1 שאיפ"ה

 1 תנועה

 1 רישוי עסקים

 1 פיקוח

 1 חוקי עזר עירוניים

 1 אחר
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 מזכיר העיר
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 מזכיר העיר
 
 

 מועצת העירייה

 ישיבות מועצה. 14התקיימו  2015בשנת 

 החלטות מועצה. 551סה"כ התקבלו 

אסיפות כלליות של בעלי המניות )חברי מועצת העיר( של החברה  5בנוסף התקיימו 

לפיתוח הרצליה בע"מ, החברה לתרבות ולאמנות בע"מ, החברה לפיתוח התיירות 

 בע"מ )המרינה( ותאגיד מי הרצליה.

המזכירות אחראית להכנת החומר לישיבות עפ"י התקנות ובכלל זה הפצת חומר לעיון 

המועצה, הוצאת זימון הכולל את סדר היום המפורט, הכנת תשובות  מוקדם לחברי

לשאילתות, רישום הפרוטוקול, העברת הפרוטוקול להערות חברי המועצה ואישורו 

 הסופי בישיבת המועצה העוקבת. 

מענה לפניות חברי המועצה בכל נושא, וכן הענות לפניות הציבור ומשרדי עורכי הדין 

מועצה. בנוסף מעדכנת המזכירות ודואגת לפרסום ברשומות לעיון בפרוטוקולים של ה

החלטות מועצה המחייבות פרסומן ברשומות כגון חוקי עזר ותיקוני חוקי עזר, 

מינויים, הסמכות וכד'. המזכירות דואגת לפרסם את הפרוטוקולים והסטנוגרמות של 

 ישיבות המועצה באתר האינטרנט העירוני.

 

 ISOתו תקן 

 שנים. 12 -מזה כ ISO – 9001לעירייה תו תקן לאיכות  *

 .2015פורסמו הנחיות לפעולות מתקנות בעקבות מבדק מכון התקנים לשנת  *

במהלך השנה נערכים עדכונים שוטפים של הוראות העבודה ונהלי העבודה  *

ככל שהדברים נדרשים בעקבות שינויים בהוראות המדינה וחוקים וכן 

 רגוניים בעירייה.בעקבות שינויים א

חודשים במהלכם נערך הכנס  3 –תהליך ההיערכות למבדק איזו אורך כ  *

עובדי עירייה(, לקבלת משימות  20 -השנתי של מאמתי האיכות הפנימיים )כ

אימות נהלים באגפי העירייה השונים, סיכום סקר הנהלה על בסיס 

ת פקודת האימותים והצגתו בפני הפורום הבכיר בראשות המנכ"ל, הפק

הערכות ליום המבדק, והפצת תוצאות המבדק לכל גורמי העירייה יחד עם 

 דו"ח פעולות מתקנות.

במרץ ועבר בהצלחה רבה. המבדק  -המבדק השנתי של מכון התקנים נערך ב *

, המוקד, אגף תב"ל, הספריה העירונית, אגף הנדסה, שאיפ"האגף  כלל את

 ומזכיר העירייה. י, יחידת הנגישותהדוברות, אגף ביטחון פיקוח וסדר ציבור
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 מרכז ועדת פרס הרצל

 מזכיר העירייה מרכז  את ועדת פרס הרצל. 

 -, הוענק לראשונה פרס הרצל לפרופ' אניטה שפירא במעמד שרת החינוך, ב2005 -ב

 למר אליהו הכהן. 2007-הוענק הפרס לדר' מרדכי נאור וב 2006

לא הוענק  2009 -פרופסור זאב צחור, וב -"ספיר"הוענק הפרס לנשיא מכללת  2008 -ב

 זכה בפרס הרצל מר עזריה אלון. 2010-פרס )נדחה מסיבות כלכליות(, ב

 לא הוענק פרס הרצל עפ"י החלטת מועצת העירייה. 2011בשנת 

ושוב  הוענק הפרס לפרופ' רות קרק 2014-ב, הוענק הפרס לגב' שולמית לסקוב  2012-ב

 פרס הרצל עפ"י החלטת הנהלת העיר ומועצת העירייה.לא הוענק  2015בשנת 

ראשית תהליך בחירת הזוכה בפרס הרצל בהקמת ועדת פרס בראשות שופט/ת, חברי 

מועצה ואנשי ציבור. המשכו בקמפיין שיווק ופירסום של הפרס ועידוד להגשת 

מועמדויות הן בעיתונות הארצית והן ישירות מול האוניברסיטאות המובילות בארץ 

 ומוסדות אקדמיים נוספים.

חודשים ובסופו נערך אוגדן  3-תהליך קליטת טפסי מועמדים וחומרים נלווים נמשך כ

חומר המרכז את פרטי המועמדים ומתבצע תהליך של מיון והצבעות עד לקביעת 

 הזוכה בפרס.

 מוענק ע"י ראש העיר בטקס רב משתתפים.₪,  50,000הפרס, בסך 

 

 ארכיון העירייה

 פעולת ביעור שנתית להקטנת כמות החומר והפחתת עלויות. בוצעה *

 *            עדיין עולה משמעותית היקף ההפקדות על היקף הביעור השנתי.

 פעילות שוטפת לאחזור חומר על פי בקשות אגפי העירייה השונים. *

 מבוצע פינוי של מאות מיכלים מהאגפים השונים לארכיב. *

 לצרכנים הפונים בבקשות לעיין בחומר ארכיוני.ניתן שירות שוטף  *

 

ועדת השמות העירונית, ועדת ההנצחה, ועדת הנצחה לנפגעי פעולות 

 טרור.

המזכיר מרכז את ועדת השמות העירונית, ועדת ההנצחה ועדת הנצחה לנפגעי פעולות 

 טרור. בראש כל ועדה עומד ראש העירייה. 

 עירוניות. פרוט ראה בפרק ועדות

 

 טיפול שוטפים נושאי

  חבר" –הפעלת חברת תמלול" 

  חברת ה.ס.פ. –הפעלת חברת שליחים 

  בית הארכיב". –שירותי ארכיב" 

 שירותי הדואר 
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 מעקב שוטף ועדכונים, הזמנת המשפחות  – אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל

השכולות ומוזמנים לטקס יום הזיכרון, עדכון רשומות המזכירות בנושא, עדכון 

 לוחות האנדרטה בגן שפר. ותיחזוק

  .הכנת הדו"ח השנתי על פעולות העירייה 
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 חברות 

 ותאגידים 

 עירוניים
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 החברה 
לתרבות ואומנות 

 בע"מ
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 היכל עיר

 
התחילה בעיצומה של עונה עשירה ומעניינת שסימנה את תחילת העצמאות  2015שנת 

 של "היכל בעיר".

ובידול שאפשר לנו למצב את "היכל בעיר"  עם תחילת העונה הוטמע תהליך של מיתוג

כמרכז תרבות נגיש, מזמין, ביתי ,ויחד עם זה בעל תכנים ייחודיים, מעניינים 

 ומתאימים לקהל ההרצלייני והאזורי.

תושבי העיר  -"סיפור מקומי" :  בכניסה חופשיתלרווחת התושבים, הצענו סדרות 

צאות בנושאי בריאות ואורח הר-""שישי בריאותיהבולטים מספרים את סיפורם, 

 שזכו להצלחה והיענות רבה. -חיים בריא

הושלם תהליך העצמאות התפעולית  2015במהלך החודשים הראשונים של שנת 

ב"היכל בעיר" עם פתיחת הקופות, אתר לרכישת הכרטיסים וגיוס צוות שירות 

 לקוחות ומכירות.

אנו מקפידים על תקשורת בתהליך הגדילה ובמטרה לקרב את "היכל בעיר" לתושב, 

בלתי אמצעית דרך דיוור ישיר )"ניוזלטר"( ודף אוהדים בפייסבוק המעודכן על בסיס 

 יומיומי.

 מבקרים  40,000 -לכבממוצע מספר המבקרים השנה הגיע 

 
 

 פעילות חודשית וכמות מבקריםדוגמא ל

 

 מספר מבקרים בחודש אירועים/ מופעים עיקריים חודש בשנה
 ינואר

  אילנה כץ מארחת את  -זמרערב
 רותי נבון ודורון מזר

  בסלון של גיל ריבה: "נשים
 מעוררות השראה"

  ,מספרי סיפורים: אימא פולניה
 עיראקית  רומניה,

  גיל שוחט מארח: חוצות על הרי
 בשמים )פרץ ומרק אליהו(

 טריפונס 

  :נדב אבוקסיסמופע בידור 

 אירועים 12
 מבקרים 2200-כ

תיאטרון "לילה טוב הצגת   פברואר
 אימא"

 אילנה כץ מארחת את  -ערב זמר
 מארשל מרין

  פלא העברית" עם ד"ר אבשלום"
 קור

 אהבה לטינית" עם לילה מלכוס" 

  קוראים מבראשית"  עם יוכי"

 אירועים 24-כ
 מבקרים 4300-כ
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 ברנדיס: "רחל"

  מספרי סיפורים: "סיפורי
 שוטרים וגנבים"

  הצגת תיאטרון ילדים: מוצרט
 אורנה פורת -הקטן

  פרידמןמופע בידור טל 

 מופע בידור מני עוזרי 

  
 קריית מגילה קהילתית  מרץ

 הטנור יניב  -גיל שוחט מארח
 ד'אור

 "קברט מוזיקלי "היי יפה 

 "הצגה "אוי אליאס, אליאס 

 אירועים 22-כ
 3900-כ

מופע לכל המשפחה "טררם   אפריל
 סטאגדיש"

  ערב עם ימימה מזרחי והזמרת
 רחלי דהן

 "מספרי סיפורים "צחוק יהודי 

  גיל שוחט מארח את ליאוניד
 פטשקה )גדול אמני הג'אז(

 אירועים 15-כ
 2800-כ

 "מחשבות: מרטין לוטר קינג"  מאי

 בידור: קובי מימון 

  הצגה לכל המשפחה: הנשר
 הגדול

 אירועים 16-כ
 מבקרים 3000-כ

 הצגה: "מייקל"  יוני

  קונצרטים לבתי ספר "סימפונט
 רעננה"

 מוזיקה  -מופע אנסמבל גולהה
 פרסית

 בדור: אבי נוסבאום 

 אירועים 19-כ
 מבקרים 3800-כ

סיום שנה קונסרבטוריון מערב   יולי
 העיר

  סיום שנה קונסרבטוריון יד
 התשעה

 סיום שנה התיאטרון העירוני 

 סיום שנה בית הגמלאי 

 

 אירועים 10-כ
 מבקרים 2000-כ

 סרט לנשים  אוגוסט

 בידור: נויה מנדל 

 אירועים  6-כ
 מבקרים 1300-כ

 אנסמבל גולהה  ספטמבר

 בידור שאול בדישי 

 "מופע מוזיקאלי "ישי ריבו 

 

פתיחת מכללת הגמלאים   אוקטובר
 "ע.ל.ה"

 ערב פרסי אוטנטי 

 סטלוס ואורן חן 

 אירועים 8-כ
 מבקרים 1800-כ
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 לונלי פלג 

 אילנה כץ מארחת את  -ערב זמר
 שימי תבורי

 
 כולתום"מחזמר: "אום   נובמבר

 אסף רגב -אסלאם 

 צלצולי פעמונים" אהובה עוזרי" 

 אילנה כץ מארחת את  -ערב זמר

UNFORGGETABLE 

 

 אירועים 22-כ
 מבקרים 5200-כ

 

פסטיבל  חנוכה להצגות ילדים   דצמבר
 התיאטרון העירוני הרצליה

 "יידישפיל "מונולוגים מהקשקע 

 "הצגת תיאטרון "גיבור הלובי 

  הכסף" "האישיים שעל שטרות
 ד"ר אבשלום קור.

  מופע מוזיקלי "העבריים
 מדימונה"

 אירועים 24-כ
 מבקרים 7100-כ
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 היכל אמנויות הבמה

 

 עסק ההיכל בביסוס פעילותו השוטפת ובהגדלת מספר המבקרים. 2015בשנת 

 

במספר   10%-במספר המנויים ושל כ 5%-חל גידול של כ 2014/5בעונת הפעילות 

מופעים. במקביל עלתה  379-מבקרים בכ 310,00-השנה ל המבקרים בהיכל שהגיע

  ההכנסה ממכירת כרטיסים ומבקרים בהתאם.

בשנה זו התמקד ההיכל באירוח מופעי מחול של להקות בינלאומיות )הופעות של 

בלט ביאריץ מצרפת, בלט מינכן, בלט אורוגוואי, קונג פו מסין( לצד מופעי מחול 

 ישראלי. 

הצגות תיאטרון של מיטב התיאטראות בארץ. הוצגו הצגות  45-בהיכל התארחו כ

אפ. כמו כן, פתחנו את סידרת הניגון היהודי -לילדים, בידור מוסיקה וסטנד

 יטנת התיאטרון הפופולארית.ישזכתה להצלחה. בקיץ המשכנו להפעיל את ק

 

פעילות זו הביאה לחיזוק מיצובו של ההיכל כמרכז תרבות תוסס, עכשווי וחשוב. 

וף התרבות בהרצליה ובארץ כולה. אין ספק שהעלייה באיכות המופעים תמשיך בנ

 להביא לגידול במספר המבקרים בהיכל ובהכנסותיו. 

 

 התפלגות כמות המבקרים 

מספר מבקרים  פרויקטים עיקריים חודש בשנה
 בחודש

 ינואר

 ) המקרה המוזר של הכלב )בית ליסין– 
הצגת סדרה למנויים )פרויקט לקבלת 

 השונה עם בתי הספר בעיר(

  ערבי זמר, הערים המרתקות, מופעי
 בידור

32,000 

 פברואר

 MAGIFIQUE –  )בלט ביאריץ )צרפת
ביקור בהיכל במסגרת סדרת מחול  –

 למנויים 

  "מופעי  –"אוהבים בכל הסגנונות
 ולנטיין

 דודו פישר, מופעים -הניגון היהודי
מוסיקה קלאסית, סטנד אפ,  לילדים,

 סלי תרבות

26,000 

 מרץ

  )הצגת סדרה  –טרטיף )בית ליסין
 למנויים

 ערבי זמר, הערים המרתקות 

 מופעים לפורים 

  )מחול -קונג פו דאנס )סין 

26,000 

 אפריל
  )ואניה, סוניה, מאשה ושפיץ )הקאמרי

 הצגת בחירה למנויים  –

25,000 
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 סדרת מחול  –להקת המחול ורטיגו
 למנויים

 מופעי פסח לילדים 

 

 מאי

  )רק אתמול נולדה )ת. באר שבע– 
 הצגת סדרה למנויים

  )סדרת מחול  –בלט מינכן )גרמניה
 למנויים

 ערבי זמר, הערים המרתקות 

30,000 

 יוני

 

  הפושעים החדשים ה)קאמרי( , כולם
הצגות  –רוצים לחיות )הקאמרי(

 בחירה למנויים

 יסמין לוי 

 אפ-בידור וסטנד 

27,000 

 יולי

 בלום )בית ליסין( -בית מרקחת שטרן– 
 הצגת בחירה למנויים

  )הצגת בחירה למנויים –הדיבוק )גשר 

 קייטנת תיאטרון 

22,000 

 אוגוסט

  קייטנת תיאטרון 

 אלומיניום 

 הצגות ילדים 

8,000 

 ספטמבר

 )הצגת בחירה  – נשוי במנוסה )הקאמרי
 למנויים

 Electricity )איטליה( 

17,000 

 אוקטובר

 מחול –הבלט הלאומי של אורוגוואי
 למנויים

  הצגת  –מחזמר )ת. חיפה( -בילי שוורץ
 בחירה  למנויים

  סוכות –הצגות ילדים 

 ערבי זמר 

 בת שבע לילדים-דקל'ה 

29,000 

 נובמבר

  )הצגת סדרה  –המוגבלים )בית ליסין
 למנויים

  )מחול –במדבר דברים )להקת קמע 

 סלי תרבות 

32,000 

 דצמבר

 שבע )"עבודה -להקת מחול בת
 סדרת מחול למנויים  –אחרונה"( 

  )הצגת בחירה  –איבנוב )קאמרי
 למנויים

  )הצגת בחירה  -שוקו וניל )ת. עברי
 למנויים

 ערבי זמר 

 מופעי חנוכה לילדים 

36,000 

 
 סה"כ

 310,000 
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 התיאטרון העירוני הרצליה
 

 קבוצות וסדנאות לימוד והפקה

 -כ –קבוצות לימוד לפי חלוקת גילאים  20במרכז התיאטרון העירוני פועלות  -

 משתתפים.   270

כיתות במגמות תיאטרון בחטיבות ביניים )בן גוריון, רעות בוסתן ושמואל  6 -

  –הנגיד( 

 משתתפים.  90 -כ

 משתתפים. 384-כ –קבוצות  24פעילות העשרה לבתי הספר )בית ספר אלון(,  -

 70 -כ 2015יוני  -2014הרצל( ספטמבר פעילות העשרה לבתי הספר )בית ספר  -

 משתתפים.  78-כ –קייטנת פסח  -

 משתתפים.  130 -שני מחזורים  כ –קייטנת תיאטרון  -

 משתתפים  1,000-כ –סה"כ 

 

 כיתות אומן ומפגשים חד פעמיים:

קסמי תיאטרון, קולנוע, קרקס ולהטוטים, מוסיקה  -סדנאות בחופשת הפסח 5 -

 משתתפים  35 -ו' כ-וקצב, קומדיה לתלמידי א'

 משתתפים  45כ  –סדנאות תיאטרון תנועה בחופשת הקיץ  4 -

 משתתפים  70כ  –סדנאות משחק מול מצלמה ,במהלך השנה  9 -

 משתתפים 45כ  –פילאטיס בחופשת הקיץ  סדנת -

 משתתפים  45כ  –בלט קלאסי בחופשת הקיץ  סדנת -

 משתתפים  50כ  –סדנאות איפור במהלך השנה  10 -

 100 -יום סדנאות לתלמידי מגמות התיאטרון בחטיבות הביניים כ -

 משתתפים

 סדנאות שונות  20תלמידים ב 300סה"כ בסדנאות וכיתות אומן השתתפו כ 

 

 הצגות 

 

תאריך 

 ושעה
 אולם שם המופע

קיבולת 

 האולם
 הערות 

  228 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  06/01/15

  259 היכל בעיר  הדוד פומפה  29/01/15

  266 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  04/02/15

 סל תרבות גנים  541 היכל אמנויות הבמה הדוד פומפה  11/03/15
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 סל תרבות גנים  525 היכל אמנויות הבמה הדוד פומפה  11/03/15

 סל תרבות גנים  519 היכל אמנויות הבמה הדוד פומפה  19/03/15

 סל תרבות גנים  519 היכל אמנויות הבמה הדוד פומפה  19/03/15

 פסטיבל חיפה  200 פסטיבל חיפה  גליצו יוצא לנדוד בדרכים 07/04/15

 תרבותקילומטר של   270 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  03/05/15

 קילומטר של תרבות  178 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  03/05/15

 קילומטר של תרבות  262 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  04/05/15

 קילומטר של תרבות  237 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  04/05/15

 קילומטר של תרבות  244 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  05/05/15

 קילומטר של תרבות  197 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  05/05/15

 קילומטר של תרבות  213 היכל בעיר גליצו יוצא לנדוד בדרכים  06/05/15

 קילומטר של תרבות  229 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  06/05/15

 קילומטר של תרבות  213 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  08/05/15

 קילומטר של תרבות  267 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  31/05/15

 קילומטר של תרבות  244 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  31/05/15

 קילומטר של תרבות  210 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  01/06/15

 קילומטר של תרבות  212 היכל בעיר  יוצא לנדוד בדרכים  גליצו 01/06/15

 קילומטר של תרבות  264 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  02/06/15

 קילומטר של תרבות  266 היכל בעיר  ממלכת הילדים של מתיא  02/06/15

 קילומטר של תרבות  225 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  03/06/15

 קילומטר של תרבות  182 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  03/06/15

 קילומטר של תרבות  256 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  04/06/15

 קילומטר של תרבות  139 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  04/06/15

 קילומטר של תרבות  229 היכל בעיר  הדוד פומפה  05/06/15

 להקות  41 התיאטרון העירוני  ערב עתודה חדשה  26/06/15

 להקות  36 התיאטרון העירוני  ערב עתודה חדשה  27/06/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני  ערב עתודה   03/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני  ערב עתודה  03/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני  ערב עתודה   04/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני  ערב עתודה  04/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני  ערב עתודה  04/07/15

 היכל אמנויות הבמה  היה או לא היה 07/07/15
1030 

 קייטנות בתי הספר 

 קייטנות בתי הספר  היכל אמנויות הבמה  היה או לא היה 07/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני ערב צעירה  10/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני ערב צעירה  10/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני ערב צעירה  11/07/15

 להקות  50 התיאטרון העירוני ערב צעירה  11/07/15
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 להקות  50 התיאטרון העירוני ערב צעירה  10/07/15

 היכל אמנויות הבמה  לא היההיה או  12/07/15
1092 

 קייטנות בתי הספר 

 קייטנות בתי הספר  היכל אמנויות הבמה  היה או לא היה 12/07/15

 הצגת קניינים  254 היכל בעיר  הדוד פומפה  03/08/15

 הצגת קניינים  259 היכל בעיר  מתקן החלומות   03/08/15

 הצגת קניינים  269 היכל בעיר  גליצו יוצא לנדוד בדרכים  03/08/15

 גליצו יוצא לנדוד בדרכים  13/08/15
אולם  –הבימה 

 מסקין 
 פרס הבמה  300

 הדוד פומפה  20/08/15
אולם  –הבימה 

 מסקין 
 פרס הבמה  300

  184 אשכול פיס  המסע לארץ הצעצועים  24/08/15

  101 אשכול פיס  המסע לארץ הצעצועים  24/08/15

  188 אשכול פיס  המסע לארץ הצעצועים  25/08/15

  134 אשכול פיס  המסע לארץ הצעצועים  25/08/15

  122 אשכול פיס  קוראז' בשדה הקרב  26/08/15

  210 אשכול פיס  המסע לארץ הצעצועים  29/08/15

  194 אשכול פיס  המסע לארץ הצעצועים  29/08/15

  87 אשכול פיס  קוראז' בשדה הקרב  29/08/15

 פסטיבל כל הארץ במה   צוותא  קוראז' בשגה הקרב  05/09/15

 מתקן החלומות  06/10/15
 היכל התרבות 

 קרית ארבע 
 הצגה סגורה  400

 מנויצ'יק  70 התיאטרון העירוני מרק אבן  06/10/15

  155 אשכול פיס  המסע לארץ הצעצועים  03/11/15

 מנויצ'יק  62 התיאטרון העירוני  המתנות של לאה  10/11/15

 הצגה סגורה  555  "סהיכל תרבות כ מתקן החלומות  25/11/15

 הצגה סגורה  555  "סהיכל תרבות כ מתקן החלומות  25/11/15

 הצגה סגורה  555  "סהיכל תרבות כ מתקן החלומות  26/11/15

 מנויצ'יק  72 התיאטרון העירוני  חלומות פח  01/12/15

08/12/15  
כדורגל זה לא משחק 

 לבנות 
 פסטיבל הצגות ילדים  272 היכל בעיר 

 פסטיבל הצגות ילדים  213 היכל בעיר  שלושה חברים וטורף  08/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  253 היכל בעיר  מתקן החלומות  08/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  274 היכל בעיר  מתקן החלומות  08/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  38 התיאטרון העירוני  סיפורים מתוך השקט  08/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  262 היכל בעיר  מתקן החלומות  09/12/15

09/12/15 
כדורגל זה לא משחק 

 לבנות
 פסטיבל הצגות ילדים  280 היכל בעיר 
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 פסטיבל הצגות ילדים  245 היכל בעיר  שלושה חברים וטורף 09/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  55 התיאטרון העירוני מעשה בכובע  09/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  276 היכל בעיר  שלושה חברים וטורף   09/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  278 היכל בעיר  שלושה חברים וטורף    10/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  277 היכל בעיר  מתקן החלומות 10/12/15

10/12/15 
כדורגל זה לא משחק 

 לבנות
 פסטיבל הצגות ילדים  275 היכל בעיר 

10/12/15 
כדורגל זה לא משחק 

 לבנות
 פסטיבל הצגות ילדים  276 היכל בעיר 

 פסטיבל הצגות ילדים  76 התיאטרון העירוני  מעשה בכובע 10/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  57 התיאטרון העירוני  סיפורים מתוך השקט  11/12/15

 פסטיבל הצגות ילדים  38 התיאטרון העירוני  סיפורים מתוך השקט  11/12/15

   
-כ

18,500 
 

      

 הצגות  38סה"כ  –סיכום הצגות 

 הצגות 35 – להקות  -

 הצגות  37 –התיאטרון העירוני )תיאטרון מקצועי(  -

 הצגות  3 –תיאטרון מבוגרים )בימת השחקנים(  -

 הצגות  8 –הצגות אורחות  -

 

 סל תרבות גנים

 גנים  105 -כ –שירלי הוד  –אופרה בגן  -

גנים )גני טרום טרום חובה, טרום  111-כ –סימפונט רעננה  –קונצרט בגן  -

 חובה וחובה( 

גנים )נבחרו ע"י הפיקוח  40-כ –פעילות במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית  -

 מתוך גני הטרום חובה והחובה בעיר(

 גנים )טרום חובה וחובה(  69-כ –"הדוד פומפה"  –הצגה בהיכל בעיר  -

גנים )גני טרום טרום חובה,  111 -כ –"בגדי המלך החדשים"  –הצגה בגן  -

 טרום חובה וחובה( 

 ני טרום טרום חובה(גנים )ג 42 -כ –" הרפתקאות פיץ הדרקון"  –הצגה בגן  -

גנים )גני טרום טרום חובה,  111 -כ –סימפונט רעננה  –קונצרט באולם גורדון  -

 טרום חובה וחובה( 

 גנים )גנים החרדים( 8-כ –הצגות  בגן 2 -

 גנים )גנים חרדים(  8-כ –מופע פנטומימה באולם גורדון  -
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 םאירועים עירוניי

 עדלאידע עירונית  -

 הזיכרון לשואה ולגבורהטקס ומופע לציון יום  -

 אירוע יום העצמאות לגני הילדים בעיר  -

 ערב שירי לוחמים  -

 טקס יום הזיכרון לחללי צ.ה.ל -

 אירועי יום העצמאות -

 אירועי שבוע החינוך  -

 אירועי "קילומטר של תרבות" לבתי הספר הממלכתיים -

 אירועי שבוע הספר  -

 אירוע שבוע התחבורה הציבורית  -

 ניהול אמנותי והשתתפות בערב התרמה של עמותת לב  -

 ערב בני/בנות מצווה  -

 אירוע כיתות א'  -

 פתיחת רחוב סוקולוב  -

 פעילויות מיוחדות

 משתתפים 78-כ –קייטנת פסח  -

 משתתפים  130סה"כ  -מחזורים. 2 –קייטנת קיץ בנושא תיאטרון  -

מחזורים בני שבוע של סדנת אומניות הבמה  2  –"האקדמיה לתיאטרון"   -

 משתתפים  45סה"כ  –לבני נוער מהעיר 

 סיום של שנת הפעילות של תיאטרון הרצליה  ימופע 2 -

  ממלכת הילדים של מתיא"צפייה בהצגות " -

 ותסדנאות + הצג –אירועי קיץ במתחם אגדה  -

 רת קייטנות בית הספר גהצגות במס -

 פסטיבלים

  -"  פסטיבל חנוכה להצגות ילדים"  -    

 אנשים  3600בהצגות צפו כ  –הצגות חדשות ומקוריות של התיאטרון  3 

פסטיבל ארצי לסרטי נוער בשיתוף עם  -"   2015פסטיבל הרצליה לסרטי נוער "  -

 משתתפים  1000 -כמשרד החינוך. 

 בפסטיבלים ברחבי הארץ:השתתפות הצגות של התיאטרון העירוני  -

  צוותא"  ת"א.פסטיבל כל הארץ במה" 

  פסטיבל חיפה 

  הבימה  –לילדים ונוער פרס הבמה פסטיבל 
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 שיתופי פעולה

 הפעלת מגמת תיאטרון בית ספר חט"ב בן גוריון -

 הפעלת מגמת תיאטרון בית ספר חט"ב רעות בוסתן  -

 הפעלת מגמת תיאטרון בית ספר חט"ב שמואל הנגיד -

 ספר אלון בית פעילות העשרה  -

 בית ספר הרצל פעילות העשרה  -

 מחזורים. 2 -קייטנת תיאטרון  -"היכל אמנויות הבמה " -

 מנהלת המרכז החדש  -

 מועדון הנוער -

 סינמטק הרצליה -

 אגדה  -

 בית הגמלאי -

 מתנ"ס נחלת עדה -

 היכל בעיר -

 

 פעולות התנדבות 

 ערב בנות/בני מצווה  -

 השתתפות ב"פורימון" לילדי שכונת נחלת עדה בפורים  -

 אירועי שבועות נחלת עדה  -
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 במרכז( סינמטק הרצליה )קולנוע

 

 מידע כללי

 השרון לתושבי מקומי מענה לתת כדי פועל ,2008, שהוקם בשנת הרצליה סינמטק

 דגש תוך ומגוונת עשירה הסינמטק תכנית. הקולנוע אמנות את המקדם מרכזי כמוסד

 . וחינוך העשרה פעילויות באמצעות קולנוע אוהדי קהל פיתוח על

 4 פעל הסינמטק 2015שנת במהלך . מושבים 169 - ו 105 בני, אולמות שני בסינמטק

החל הסינמטק בהקרנות  2015 אוקטוברהחל מחודש  .שבת-ימים בשבוע בין הימים ד'

 מוזלות לגיל השלישי )"שלישי זהב"( והתקיים יום פעילות נוסף בשבוע בימי שלישי.

 הרצאות שכוללת העיר גמלאי של ענפה פעילות מתקיימת' ב ו' א בימים, כן כמו

 .הקולנוע מתחום ומרצים יוצריהם ואירוח סרטים של הקרנות, כלליים בנושאים

 בית מגילאי החל תלמידים של שונות קבוצות הסינמטק מארח, השנה לאורך, בנוסף

 לתכנית ורלוונטיים שונים בנושאים מעשירים קולנועי בימ לתיכון ועד היסודי הספר

 .עכשווי ישראלי קולנוע על דגש תוך הקולנוע באמנות הידע להעמקת גם כמו הלימודים

בלטו האירועים הבאים:  2015בין האירועים המיוחדים שיזם סינמטק הרצליה בשנת 

חגגנו את הלילה הלילה הקצר בשנה עם ערב קולנוע היתולי שכלל  – "הלילה הלבן"

שילוב בין אלמנטים ותחבולות קולנועיות כמו "דיבוב מצחיק" לצד סרטי קאלט 

 "80-"אירוע מחווה לשנות הנד אפ; וקומדיה בטרום בכורה, בין לבין שולבו קטעי סט

. האירוע התמקד 80sאירוע קונספט שבו התכנייה, האתר ועמוד הפייסבוק לבשו  –

שנים ל"בחזרה לעתיד" וכל הקרנה של סרטי איכות לצד סרטי  30לכבוד  1985בשנת 

"יוצרים על טראש, סרט תעודי וסרט מצרי, הרצאות והפעלות לגדולים ולקטנים;

מפגשים חודשית המקנה מבט פנורמי מעמיק על מלאכתם של יוצרים סדרת  –הבר" 

זיהוי סטודנטים לקולנוע שיהיו  – "הדור הבא של הקולנוע הישראלי"מקומיים; 

לבמאי הקולנוע הישראלים הבאים. המפגש כולל הקרנת סרט סטודנטים, שיחה עם 

הבמאי והקרנה של סרט לבחירתם, סרט שהשפיע על בחירתם ואת עקבותיו ניתן 

מסגרת הקרנות ליוצרי קולנוע  – "במה פתוחה ליצירה מקומית"לראות ביצירתם; 

רצליה והשרון. הכניסה לאירוע ללא תשלום והיוצר החובב חובבני/עצמאי מאזור ה

 זוכה לבמה ולמקום מכובד להקרנת יצירתו.

מסגרת מסחרית: הקרנות סרטים חדשים של המפיצים בארץ )במקביל לפעילות 

 הסינמטקית(.

הרצאות וסרטים במגוון נושאים הנלמדים מכיתות א'  -פעילויות מול מערכת החינוך 

ופעילות שוטפת מול כלל בתיה"ס  פרויקט ק"מ של תרבות, השתתפות ביב' –

 השרון.בהרצליה ומאזור 

 



392 
 

 פעילות סינמטקית

, כרטיסיות סרטים 180 -מנויים שנתיים ,ו 264כרטיסים,  26,035סה"כ נמכרו: 

 .סרטים שונים( 332הקרנות ) 695התקיימו 

 - היוצרים שיחות עםהקרנות בליווי  25, מתוכן הקרנות של סרטים ישראלים 105

)כגון רם לוי, מיכל בת אדם, ארז תדמור, אלברט כהן ,  במאים, שחקנים, מפיקים וכו'

  גור בנטביץ' ויהודית רותם(

ארה"ב, קנדה, איטליה, בריטניה, מלזיה, : סרטים מרחבי העולםשל הקרנות  590

קוריאה, צרפת, הולנד, אירלנד, יוון, ברזיל, צ'ילה, קולומביה, ספרד, יפן, דרום 

גרמניה, בלגיה, הודו, איראן, תאילנד, ניו זילנד, שוודיה, נורבגיה, טנזניה, מאוריטניה, 

צ'כיה, סלובקיה, פינלנד, לוקסמבורג, דנמרק, אוסטריה, גיאורגיה, סין, קמבודיה, 

 רוסיה, אוסטרליה. הונגריה ופולין.

בוע הקולנוע ש – פסטיבלים בינלאומיים בהשתתפות השגרירות ומכוני התרבות 8

היפני, פסטיבל הקולנוע האמריקאי העצמאי, פסטיבל הקולנוע הצרפתי, פסטיבל 

צ'ינמה איטליה, שבוע הקולנוע הצ'כי, פסטיבל קולנוע תאילנדי, פסטיבל קומדיות 

 צרפתיות ופסטיבל סרטים איטלקיים קצרים.

כן המוסד עודד שוב, סושהתלוו להקרנות הסרטים ממיטב המרצים )כגון:  הרצאות 18

. כולל שיתופי פעולה עם, בלוג (חיים תומר, ניסים דיין ויו"ר מבקרי הקולנוע יעל שוב

הקולנוע "עין הדג" ו"מולטיוורס", מנהל נשים הרצליה, מרכז הספר והספריות הארצי 

 ופרלמנט הילדים הרצליה.

)כגון: הפעלת מסך ירוק, פעילות  הקרנות סרטים, אירועי קונספט והפעלות לילדים 45

צביעה וציור, פעילות לפתיחת הקיץ, הפעלות צעצועים בחנוכה והרצאות בנושא 

 אנימציה(.

 2,  עותקים משוחזריםהקרנות ב 16, הקרנות בתלת ממד 6, הקרנות טרום בכורה 19

 הקרנות 4ליוצרים רומן פולנסקי ופייר פאולו פאזוליני, ,  מיוחדות תורטרוספקטיב

 45 -(, ו שלישי זהבלגמלאים ) מוזלות הקרנות 8, ליוצרים מקומיים במה פתוחה

 .לסרטים נדירים מחו"ל שלא הופצו בארץ מסחרית פעמיות-הקרנות חד
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 התפלגות כמות המבקרים 

 

חודש 
 בשנה

פעילויות מול  פעילות סינמטקית
 מערכת החינוך

אירועים 
)פרטיים, 
עירייה, 
 גמלאים(

סה"כ 
 מבקרים

 מידע כללי

הקרנות סרטים 
שיחות עם יוצרים 
והרצאות למנויים, 
ילדים, גמלאים 

 והקרנות מסחריות. 

פעילות זו התקיימה 
 .שבת-'בין הימים ג

הרצאות וסרטים 
במגוון נושאים 

הנלמדים מכיתות 
יב' פעילות  –א' 

ענפה מול כלל 
בתיה"ס בהרצליה 

ואף בתיה"ס 
 מהשרון.

 

פעילויות 
המשלבות 
סרטים הקרנות 

הרצאות, כנסים 
 ופרטי.

 

 3,421 1420 200 1801 ינואר

 3,260 1550 120 1590 פברואר

 3,993 1820 70 2103 מרץ

 3,646 1480 170 1996 אפריל

 5,449 1940 870 2639 מאי

 4,814 1610 1110 2094 יוני

 2,733 610 160 1963 יולי

 3,265 380 - 2885 אוגוסט

 2,524 780 - 1744 ספטמבר

 3,259 1020 40 2199 אוקטובר

 5,086 1920 700 2466 נובמבר

 4,075 1350 170 2555 דצמבר

 45,525 15,880 3,610 26,035 סה"כ
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 הרצליה מוזיאון

 

מספר  אירועים חודש
 מבקרים

עם האמנית והאוצרת מורן  – קריאות מברליןערב עיון  ינואר

 והפרופ' דנה אריאלי שוב, הסופרת פרופ' פניה עוז זלצברגר

58 

 אשר יוני שיח גלריה  עם  האמן צביקה לחמן, פרופ'

 סלהוב והסופרת שבא

44 

רוע בלעדי לידידי יא 15פברואר  -טרום פתיחת תערוכה פברואר

המוזיאון הדרכה ע"י ד"ר איה לוריא מנהלת המוזיאון  

 ומפגש עם אמנים ואוצרים המציגים בתערוכה

90 

 , פתיחה לקהל הרחב15 רוארפב -ת מערך תערוכות פתיח

בטבלת פרוט לגבי התערוכה האוצרים והאמנים  -

 2015פרוט התערוכות 

600 

אירועים על הדשא, המוזיאון פתוח חינם לקהל  –עדליידע  מרץ

 הרחב

70 

הדרכה ומפגש עם  -טל פרנק עם האמנית שיח גלריה

 האמנית

40 

 40 האמן עם ומפגש הדרכה - זילברמןשי עם האמן שיח גלריה 

 85 ערב לידידי המוזיאון –הרצאה עם האמן עדי נס 

 50 קוצ'ר ושי זילברמןו עזיז עם האמנים הרצאה

 40 אוריאל מירוןהאמן עירית תמרי ועם האמנית שיח גלריה 

סדנת יצירה עם  –פסח  חול המועדלילדים ב סדנאות אפריל

 האמנית קרן שפילשר

23 

 עם יצירה סדנת  -פסח  חול המועדלילדים בסדנאות 

 שפילשר קרן האמנית

36 

 45 מירון אוריאל והאמן טל פרנק  האמנית עם גלריה שיח

רום פתיחה במערך תערוכות שהות אמן : מיצג של ט מאי

האמנית אנג'לה פטה, מיצג של האמן סבסטיאן מחיה 

 ואירוע אמנותי של האמן רפרם חדד

 

90 

 45 האמן עם ומפגש הדרכה - גיל יפמןעם האמן שיח גלריה  יוני

 עם ומפגש הדרכה - רובין גדעון עם האמן  שיח גלריה

 האמן

60 

 120 רכטרהאדריכל יעקב  –אירוע השקת ספר 

 עם ומפגש הדרכה -עם האמן אורי גרשוני שיח גלריה 

 האמן

40 
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מספר  אירועים חודש
 מבקרים

 יצחק גולדברגפרופ' גדעון רובין ו הרצאה עם האמן 

 בעקבות התערוכה של גדעון רובין

80 

סדנת יצירה עם האמנית קרן  - סדנאות קיץ לילדים יולי

 שפילשר

40 

 The giftעם האוצרת  נירית נלסון בתערוכה  –שיח גלריה  אוגוסט

 האמן עם ומפגש הדרכה -

30 

הגבירה -ביצירותיהם של בני הדור השלישי ערב עיון 

, האוצרת  משה צוקרמן 'פופר :הלבנה והרקמה האנושית

 אורי גרשוניהאמן טל קובו ו

74 

 50 מנהלת המוזיאון איה לוריאד"ר   -הדרכה בתערוכה 

 קרן האמנית עם יצירה סדנת - לילדים קיץ סדנאות

 שפילשר

36 

 40 המוזיאון מנהלת לוריא איה ר"ד - הדרכה בתערוכה

 קרן האמנית עם יצירה סדנת - לילדים קיץ סדנאות

 שפילשר

44 

 29 מוטי ברכר סיור מודרך עם הבובונאי

 קרן האמנית עם יצירה סדנת - לילדים קיץ סדנאות ספטמבר

 שפילשר

37 

 23 ברכר מוטי הבובונאי עם מודרך סיור

 המוזיאון לידידי בלעדי 15ספטמבר  -תערוכה פתיחת טרום

האמנים והאוצרים בהנחיית ד"ר איה  עם ומפגש הדרכה

 לוריא

 שחקנים אנסמבל ידי על מונולוגים שלושה הוצגו זה בערב

 יהושע של מחזהו פי על כהן הלביץ רותי של בתערוכה

 ובבימויו סובול

200 

 

 , פתיחה לקהל הרחב2015 מברתערוכות ספטמערך פתיחת 

הופעה של הסקסופוניסט גן לב בהשראת -אירוע מוזיקלי 

 התערוכה של לאה ניקל

בטבלת  והאמנים האוצרים התערוכה לגבי פרוט -

 2015פירוט התערוכות 

 

800 

, במסגרת הארוע המוזיאון מוזה על הדשא -רועי סוכות יא

 פתוח חינם למבקרים

באירוע התקיימו שתי הדרכות של מנהלת  המוזיאון ד"ר  

 איה לוריא

450 

 87 דיוקן עצמה לאה ניקל:אירוע לכבוד תערוכתה של  אוקטובר
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מספר  אירועים חודש
 מבקרים

 הרצאה מאת המוזיאון, מנהלת לוריא איה ר"הקדמה ד

 הירשפלד הסופר יונתן

 לב גן הופעה של הסקסופוניסט -ואירוע מוזיקלי 

על  אלי שמירהרצאה עם האמן  – המוזיאון  ידידילאירוע 

 עבודותיו

54 

" המדוזה רפסודת" המחזה מתוך מופע תיאטרון ייחודי נובמבר

 .סובול יהושע מאת

 האמנית עם ושיח סובול יהושע והבמאי המחזאי עם ושיח

 . כהן הלביץ רותי

77 

 עם ומפגש הדרכה -שיח גלריה עם האמן עומר קריגר 

 האמן ועם האוצרת מעיין שלף

40 

 16 ברכר מוטי הבובונאי עם מודרך סיור

 גלריה ושיח בוטיאה עם האמנית אירנה יום עיון במוזיאון דצמבר

 בורמן וון ה'ביאטריצוהאוצרות   שלף האוצרת מעין עם

 הלביץ ורותי

 המחזה מתוך ייחודי מופע תיאטרון מכן נערך לאחר

 .סובול יהושע מאת" המדוזה רפסודת"

94 

 6 ברכר מוטי הבובונאי עם מודרך סיור

  התערוכה במסגרת ייחודי שירה הקדוש אירוע מפגש הנבל

 המקהלה שירת

28 

אירוע מוזיקלי לנעילת התערוכות המשלב ג'ם סשן עם 

 האמן לואיג'י קופולה ושיח גלריה עם האמנית טלי קרן

15 

שיח גלריה עם האמן אלי שמיר, ד"ר איה לוריא מנהלת 

 המוזיאון והאוצרת מעין שלף.

הרכב מתוך מקהלת לי רון מבצעים  –אירוע מוזיקלי 

 שירים בניצוחה של רונית שפירא

60 

 
 3986                       2015 בשנת באירועים משתתפים כ"סה
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 תערוכות  
 

 18.04.15 – 14.02.15תאריכים:  

 

 אוצר/ת  שם התערוכה שם האמן

 

   טל פרנק

 

 

 שובר שוויון

 

 ע. אורחת:

 סאלי הפטל נוה

 

 אוריאל מירון

 

ד"ר איה לוריא, טל  מושך זמן

 בכלר

 

 

  ג'וליאן סאלו   

 

 IVמערה קוסמולוגית 

 

 ד"ר איה לוריא

 

 נאמן למקור  שי זילברמן

 

 טל בכלר

 

 גילה לימון התנסקות  אלה קנדל

  עזיז + קוצ'ר

 

 

 

Video 

Projects: 

ת  חַּ ֶשִהי ִמתַּ לְּ ֶאֶרץ כָּ בְּ

ת  חַּ ֶשֶמש ּוִמתַּ לַּ

ֶשֵהם לְּ ִנים כָּ ֲענָּ  לַּ

 

 

 ןנמרוד רייטמ

 

 

 

 והאומנתאזרח: הזאב   קליף ֵאוונס

 

 נטע גל עצמון
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  30.05.15 – 29.08.15תאריכים: 

 

 אוצר/ת  שם התערוכה שם האמן

  

 –שהות אמן 

 ארבע תערוכות

 

 

ד"ר איה לוריא 

 אוצרת ראשית 

מגרמניה: אלכסנדר ויסל, סבסטיאן  .1

ֶמִחיָיה, לאּונורה סאליהו, ינס ֶפחֹו, אנגלה 

 פטה, כריסטוף קנכט. 

מישראל: אורי גרשוני, ניר הראל, רפרם  .2

 חדד, גיל יפמן, עלמה יצחקי, ברק רביץ

מעבר זמני:  .3

אמן על -שהות

 שם ברונר 

 

 

ד"ר איה לוריא, 

קתרינה קלאנג, 

אורית בולגרו, טל 

 בכלר

 

 

 

 גדעון רובין

 

הזיכרון מרחיק 

לכת עד לבוקר 

 זה

 

 ד"ר איה לוריא

ע. אוצרת: נועה 

 חביב

 

 

 

המרכז לאמנות חזותית, אמני תוכנית 

 (JCVA) ירושלים

דייל ברנינג סאווה, מרייטיצה פוטרץ', 

 קוצ'יגיטדניאל חוסט פיטרס, סרווט 

The Gift 

 

 

 

 

 

 נירית נלסון

ע. אוצרת: ליה 

 כוכבי

 

 

 

 

 יעקב אלקוב

 

 

 

 
אוסף + 

Collection 
 

 חדר אספן
 
 

 
 אוצרים אורחים:

K1p3 architects 
 
 

עוזרת מחקר: גלית 
 מיליס
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  26.12.15 – 26.09.15תאריכים: 

 

 אוצר/ת  שם התערוכה שם האמן

 ד"ר איה לוריא מסך הדמעות רותי הלביץ כהן
ע. אוצרת: גלית 

 מליס

 ד"ר איה לוריא דיוקן עצמה לאה ניקל .4
ע. אוצרת: נועה 

 חביב

אפי ואמיר, אירינה בוטיאה, ז'יילקה 

בלאקשיץ' המכונה גיטה בלאק, מרקו 

, ניר עברון, איליר קאסו, לואיג'י גודוי

קופולה, עומר קריגר, טלי קרן, קולקטיב 

 שטו דלאט, אלי שמיר

 מעין שלף שירת המקהלה
ע. לאוצרת: טל 
בכלר, קארין 

 שבתאי

רותם בלוה, נועה זית, הדס חסיד, אורית 

 יודוביץ', שיבץ כהן, עירית תמרי

 ד"ר איה לוריא 2מבט פנימי 
 

 

יאיר ברק, שרון ברקת, יוסי גלנטי, יאן 

טוב, רועי -טיכי, שרון יערי, אורית סימן

 קופר, שי קרמר

אוסף + 
Collection 

סימנים של 
מקום: צילום 

ישראלי עכשווי 
 מאוסף המוזיאון

 
 ד"ר איה לוריא

 
 
 
 

אוסף +  יעקב אלקוב
Collection 

 חדר אספן 
 
 

 אוצרים אורחים:
k1p3 architects 
סיוע במחקר: נועה 
 חביב וגלית מליס
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תערוכות ופעילויות במוזיאון הרצליה לאמנות 

 עכשווית

מערכי תערוכות  4,  2015במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית התקיימו במהלך 

 תערוכות:  16ובתוכם  

 תערוכות קבוצתיות.  10תערוכות יחיד  ו  6

 2תערוכות יחיד ו  3, היו 2015לינואר  2014במערך התערוכות שהתקיימו בין ספטמבר 

אוצרים, כולל חדר ובו תצוגה מאוסף  4אמנים ו  17תערוכות קבוצתיות בהן השתתפו 

 המוזיאון

תערוכות קבוצתיות,  3, היו 2015במערך התערוכות שהתקיימו בין פברואר לאפריל  

 אוצרים וחדר ובו תצוגה מאוסף המוזיאון 7אמנים  20

תערוכות קבוצתיות  3, היו 2015התקיימו בין מאי לאוגוסט במערך התערוכות ש

 אוצרים וחדר ובו תצוגה מאוסף המוזיאון 6אמנים  17תערוכת יחיד אחת, 

 2תערוכות קבוצתיות  2, היו 2015במערך התערוכות שהתקיימו בין ספטמבר לדצמבר 

 אוצרות וחדר ובו תצוגה מאוסף המוזיאון 2אמנים  20תערוכת יחיד, 

  אוצרים 19אמנים ו  74ום הציגו בשנה זו במוזיאון לסיכ

 

 פעילויות תוכן

 במקביל לתערוכות נערכת פעילות תוכן ענפה המרחיבה ומעמיקה את המערך המוצג  : 

 ערבי עיון  5

 שיחי גלריה  13

 אירועי טרום פתיחה לידידי המוזיאון  3

 אירועי פתיחת תערוכה לקהל הרחב  3

 הרצאות 4

 השקת ספר לאדריכל המוזיאון  ארוע

 סדנאות לילדים  6

 ת המוזיאון והדרכה בכל שבת של מדריכ, הדרכות בתערוכה של מנהלת המוזיאון

 מופעי תיאטרון   5

 סיורים מודרכים בתערוכה עם לילדים 5

 אירועים מוזיקליים  5

 מיצגים  3

סגרת העדליידע במ –אירועים המוניים לקהילה, על הדשא ובמוזיאון : בפורים  2 

 על הדשא )ראו פרוט בדוח מוז"ה(  מוז"ה ובסוכות במסגרת 

ועשרות מפגשים נערכו בנוסף בין האמנים המציגים והאוצרים עם הקהל הרחב ועם 

 .סטודנטים
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 מוז"ה 

 אגף החינוך של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

 – בתערוכות המוזיאוןהדרכות של תלמידים ומבוגרים בקבוצות 

 מודרכים.  11,108 

 

  –אירועים ומפגשים קהילתיים 

 משתתפים לפי הפירוט הבא: 5,200

 משתתפים 250 -אירוע קהילתי של סוף שנת חוגים 

 משתתפים 4,000 -כ – "מוזיאון על הדשא", פורים

 משתתפים 450 -כ –"מוזיאון על הדשא", סוכות 

 משתתפים 170 –אירועי חנוכה: "לילה במוזיאון", סדנאות יציקה ופעילות משפחות  8

 משתתפים  146 –"שניה למשפחה"  –מפגשי משפחות במהלך השנה בשבתות במוזיאון 

 30 –צוותי מורים, מנהלים וקהילה  –מפגש קהילתי לפיתוח חשיבה משחקית 

 משתתפים

מעשים טובים באמצעות הכנת ברכות ושי תרומה קהילתית בשבוע  -פרויקט "והגדת"

 בני נוער משתתפים.   70מארזי מזון בעיר.  1000-יצירתי שצורפו ל

 

  –השתלמויות, כנסים וכיתות אמן מקצועיות 

 לפי הפירוט הבא: משתלמים 400 -כ 

 40  -טכניקות בקיפולי נייר בשיתוף המרכז הישראלי לאוריגמי –כיתות אמן  4

 משתתפים 

 – לאוריגמי הישראלי המרכז מעצבים ואמנים לשיטות "קרמפלינג" בנייר בשיתוףכנס 

 משתתפים  70 

 סטודנטים 45  -מפגשי חינוך מוזיאלי לסטודנטים במוזיאון  4

 מורים במפגש 30-כ -מפגשי חדרי מורים פעילים בבי"ס  3

 100-כ –ישראל  לפיתוח חדשנות וחשיבה יצירתית בשיתוף גיקון –כנס "גיקאון קיד" 

 משתתפים

 כל עבור לעיר הרצליה שנה 90 חגיגות במסגרת עירוני פיתוח והפקה של משחק 90/90

בעיר. במסגרתו למדו כל כיתות ד' בעיר על צילום אורבאני וצילומיהם  הספר בתי

 שובצו במשחקים. בשיתוף מוזיאון בית ראשונים.

 גננות 25 –הרצליה  יום השתלמות גננות

הנחיה של צוות המורים לאמנות בכל בתי  – תכנית "מצוינות לכל באמנות"השתלמות 

 מורים. 18 –מפגשים שנתיים  4 –הספר בעיר במסגרת התכנית 

 משתתפים 20-כ –מהעיר רעננה  מפגש במוזיאון של צוותי חינוך מובילים
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  –פרויקטים קהילתיים 

  "פעילה אזרחות"ו"  אישית מחויבות" -לעשות ה"מוז לנו יש

 משמעותית תרומה לתרום להם ומאפשרת' י-ו'  ט כיתות לתלמידי מיועדת התכנית 

אנשים עם צרכים מיוחדים  35בני נוער שליוו  10 .ויצירה אמנות באמצעות לקהילה

 במהלך השנה.

 "צבר מועדון"

 בהרצליה ומתגוררים שיקום בתהליך  הנמצאים מבוגרים נפש נפגעי של קבוצה 

" צבר" במועדון וקהילתיות חברתיות לפעילויות המשתתפים נפגשו. ובסביבה

 הקבוצה. טיפולית עשייה דרך וקהילתית תרבותית ולשלבם לנסות במטרה, ובמוזיאון

 מפגשים.  7משתתפים.  10 .במוזיאון שנה סוף בתערוכת תוצריה את הציגה

  "פוקוס"פרויקט 

 בני ובשיתוף ה"מוז צוות בהנחיית מיוחדים צרכים עם לילדים לאחים צילום מפגשי

 משתתפים.  10. "אישית מחויבות" מפרויקט נוער

 

  חוגים במוז"ה

 חוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים.  16 -משתתפים ב 171 –במהלך השנה 

 

   מוז"ה במוזאון קייטנות

  קייטנות אמנות המתקיימות במוזיאון ומועברות על ידי צוות מוז"ה 

 ילדים. 32  ימים, 5   - פסח קייטנת

   משתתפים.  75שבועות. סה"כ  3 של מחזורי קייטנה שני   - קייטנות קיץ
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 "מרכז "אגדה

 

 השנה שחלפה הביאה עימה מספר רב של קהל חדש.

 . 22,000 -כ  הינו 2015מספר המשתתפים לשנת 

 קבועות ומתמשכות  הצענו פעילויות  לקהל היעד שלנו, הורים וילדים בגיל הצעיר,

 לדוגמא:

 פעילויות מוזיקליות

 שעות סיפור

 תנועה 

 ליווי התפתחותי ועיסוי תינוקות  סדנאות

 סדנת החייאת תינוקות

 פעילויות בוקר מגוונות המותאמות לחגים ועונות השנה

הצלחה רבה יש לנו   –מפגש אחת לשבוע עם קבוצה קבועה כהכנה לגן  -גן עם אמא

 א גדול.ביום זה , מס' המבקשים להשתתף  הו

שישי נערכת קבלת שבת, אפיית חלות,   אחת לחודש אחר הצהריים בימי -קבלת שבת

 טקס הדלקת נרות.

נוכחות קבועה של   בשילוב עם "נעים בעיר" –בפארק הרצליה   מתעמלות עם עגלות

 בנות.  20

 הרצאות בנושא הורות נערכו במהלך השנה. 10

 הצגות לקטנטנים . 4 

 באגדה.ימי הולדת נחגגו  66

קיימנו מספר שיתופי פעולה: עדלאידע, אירועי קיץ ברחבת שער העיר   2015במהלך 

 והתיאטרון העירוני.
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 יתגלריה העירונה

 

 בגלריה תערוכות

 8.1.2015 המציאות כתפאורה לחיים

  8.2.15   נוף מולדתי 

  22.3.15   מנהל נשים

 12.4.15  תערוכת קרמיקה

 10.5.15  תערוכת בתי הספר

   7.6.15  תערוכת שחור לבן

 9.7.15  תערוכה דמות צורה

 9.8.15  בין חלום לדימיון

 3.9.15  מחווה לואן גוך 

 1.10.15   אשכולות הזמן

 1.11.15  חשים אמנות -נגיעה

 4.112.15  תערוכת מיצבים

 

 

 

היכל "בתערוכות צילומים וציורים של חברי ארגון האמנים 
 "בעיר

 

  ינואר   תמר חושן

 פברואר   גיורא רונן

 מרץ  מרכז הקליטה

 אפריל   אבי דיקר

 מאי שלומית ויסבורד 

 מאי  יורי גודקוב

 ספטמבר  אלה גרין

 אוקטובר   סמדר שבירו

 דצמבר       איריס שלם

 

 

 



405 
 

 

 הקשורות באמנותת ונוספיות הרצאות ופעילו

 

 

   13.1.15  ביקור במוזיאון הרצליה בהדרכת ד'ר איה לוריא

 27.1.15    -קבלת אמנים חדשים לאירגון

  2.3.15     סיור במוזיאון ישראל 

 18.3.15   אסיפה כללית של ארגון אמני הרצליה 

 31.3.15     סיור במוזיאון הרצליה 

 21.5.15      הרצאה 

 25.6.15     הרצאה ראובן תשרי 

 23.8.15     הרצאה תמר נחשון 

 24.8.15 יוסי וקסלר  –ישיבה בנושא אפולוניה עם האמנים 

 27.10.15    קבלת אמנים חדשים לארגון 

  22.10.15     שיח גלריה ראובן תשרי 

 19.11.15  ביקרו קבוצת מדריכים לעיוורים מבאר שבע 

 22.11.15    ביקור קבצות עיוורים  בגלריה 

 18.12.15    שיח גלריה אורנה בן עמי 
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 "הכוכב השמיני" הרצליהמועדון הנוער 
 

ו'. בימים א',ב',ד',ה'  –מועדון הנוער הכוכב השמיני פועל שישה ימים בשבוע בימים א' 

וביום ו' בין השעות  20:00 – 16:00, ביום ג' בין השעות 22:00 – 16:00בין השעות 

21:00 – 1:00 . 

 

  -אירועים  .א

וניתן לשלב  12-18לגילאי  לנוער בלבד האירועים המתקיימים במועדון הם אירועים

  שנת בהם הורים או צוותי הדרכה והוראה של אותם הנערים. סה"כ התקיימו במהלך

בני נוער ומשתתפים  30,050אירועים )מצ"ב טבלה מפורטת( בהם צפו  167 -כ 2015

 .2015נוספים, ביקרו במועדון במהלך 

 

 דוגמא בולטת לאירועים הפנימיים הם הסדרות:

המועדון יוצר ומפעיל סדרות קבועות אשר מתקיימות אחת לחודש באופן קבוע 

בני נוער  4,230 –אירועי שיא שכללו כ  19 –במהלך כל השנה. השנה התקיימו כ 

 ומבקרים. אותם בני נוער מאופיינים בזיקה גדולה יותר וחיבור למועדון.

 

מס'  שם הסדרה

 מפגשים

 מס' משתתפים חודש הפעילות

 1300 דצמבר -ינואר 6 ג'אז

 120 נובמבר 1 סדרת כיתות אומן

 180 ויוני מרץ 1 סולנים

 1500 דצמבר -ינואר 4 תחרות להקות

 320 דצמבר-ינואר 3 פרויקט סולו

 810 דצמבר -ינואר  4 ליין סטאנדאפ

 

 

 5201 דצמבר –טבלת אירועים ינואר 

 מספר משתתפים יום שם הארוע תאריך

 80 ו פרלמנט ערב גבוש 2.1.15

 260 א ערב מוסיקה הנדסאים 4.1.15

 100 ב בית קפה-ספוק וורד 5.1.15

 250 ה רבע גמר-תחרות להקות  8.1.15

 80 ו סרט 9.1.15

 30 ב סרט-חט"ב 12.1.15

 120 ד ברייקדנאס -ארוע 14.1.15
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 מספר משתתפים יום שם הארוע תאריך

 230 ה רביעית ברקמן-סדרת ג'אז 15.1.15

 120 ו ערב קריוקי 16.1.15

 120 ה פרויקט סולו 22.1.15

 150 ו אקוסטיקפה 23.1.15

 20 ה התנדבות 29.1.15

 230 ו יוסי פנסו-אפ-סטנד 30.1.15

 200 ב תיכון חדש-ערב מגמה  2.2.15

 30 ג חט"ב סמדר 2.2.15

 20 ד מחוברות-ארוע 4.2.15

 60 ו סרט 6.2.15

 30 ד פרלמנט נערות 11.2.15

 15 ד סדנת פתוח קול 11.2.15

 230 ה גו'קה+מרסלו-סדרת ג'אז 12.2.15

 130 ו ערב קריוקי 13.2.15

 20 ד תחרות כשרונות ז' 18.2.15

 20 ד פתוח קול 18.2.15

 350 ה חצי גמר-תחרות להקות 19.2.15

 120 ו אקוסטיקפה 20.2.15

 40 ב התנדבות 23.2.15

 40 ג אריזת משלוח מנות 24.2.15

 220 ד מופע-תיכון יובל 25.2.15

 200 ה רוק סקול-מופע 26.2.15

 200 ו סטנד אפ-מרתון 27.2.15

 50 א צופים-ארוע 1.3.15

 230 ב גו'נתן קריסברג-סדרת ג'אז 2.3.15

 150 ג מסיבת פורים 3.3.15

 230 א ערב מגמה תיכון חדש 8.3.15

 230 ב ערב מגמה תיכון חדש 9.3.15

 70 ג נעמה אהרונוביץ-הרצאה 10.3.15

 30 ד ערב בנות 11.3.15

 30 ה חידון ציונות עירוני 12.3.15
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 מספר משתתפים יום שם הארוע תאריך

 80 ו 13-יום שישי ה 13.3.15

 90 ב ארוע ספוקנוער 16.3.15

 90 ד ארוע צופים 18.3.15

 200 ה תחרות להקות-גלגל הצלה 19.3.15

 150 ו רוק פתוחערב  20.3.15

 80 א פרויקט סולו 22.3.15

 20 ב ערב נערות 23.3.15

 100 ג יום מעשים טובים 24.3.15

 120 ד היום הסגול 25.3.15

 180 ה תחרות סולנים 26.3.15

 30 ו מועדון פתוח 27.3.15

 90 א ספוקנוער 29.3.15

 80 ד צביעת קיר פרלמנט 1.4.15

 80 ד ארוע ברייקדנאס 15.4.15

 230 ה תיכון יובל-הקרנת סרט 16.4.15

 120 ו מסיבת בום בוקס 17.4.15

 20 א סדנת מחוברות 19.4.15

 230 ב קונסרבטוריון 20.4.15

 40 ה סדנת שוקולד 30.4.15

 120 ו אקוסטיקפה 1.5.15

 60 ה מדורה ופיתות 7.5.15

 150 ו סטירט בול 8.5.15

 80 ו ערב צי'לינג 8.5.15

 140 א תיכון ראשונים 10.5.15

 140 ב תיכוןראשונים 11.5.15

 100 ב מרכז למידה-טקס סיום 11.5.15

 140 ג תיכון ראשונים 12.5.15

 120 ה סמדר-ערב מגמת מוסיקה 14.5.15

 120 ו ערב אוכל סובב עולם 15.5.15

 120 ב ערב סי-הבמה 18.5.15

 80 ג הכנה לצה"ל-הרצאה 19.5.15
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 מספר משתתפים יום שם הארוע תאריך

 80 ד  -ספוק וורד 20.5.15

 700 ה גמר-תחרות להקות 21.5.15

 40 ה נוער עובד ולומד-ארוע 21.5.15

 60 ו ערב סירטונים וירטואליים 22.5.15

 150 ד טקס פעיל מצטיין 27.5.15

 1200 ה ארוע סיום שנת שירות צופים 28.5.15

 160 ו עקב להקות עירוני 29.5.15

 160 ה ארוע משרד החינוך 4.6.15

 60 ה ערב מוסיקה ושירים 4.6.15

 30 ו ערב סרט 5.6.15

 120 ב פרויקט סולו 8.6.15

 30 ב מחנות עולים 8.6.15

 200 ג איכות סביבה-בי"ס הנגיד 9.6.15

 20 ד מחוברות-תערוכת צילומים 10.6.15

 150 ה קונסרבטוריון-ארוע 11.6.15

 180 ו לד צ'פלין-ערב מחווה 12.6.15

 150 א מוסיקה-חט"ב בן גוריון 14.6.15

 400 ב חט"ב בן גוריון-מכמת תיאטרון 15.6.15

 230 ג מופע כשרונות-תיכון יובל 16.6.15

17.6.15 

חזרה מסיבת -חט"ב בן גוריון

 120 ד סיום

 1000 ה חטב בן גוריון-מסיבת סיום 18.6.15

 120 ו אקוסטיקפה 19.6.15

 80 א נשף סיום 21.6.15

 40 ד התנדבות 24.6.15

 100 ה ברנדיס-מסיבת סיום 25.6.15

 100 ו עקב קריוקי 26.6.15

 200 ב תיכון ראשונים-ערב מגמה 29.6.15

 200 ג מופע סוף שנה-תיאטרון 30.6.15

 80 ד ספוקנוער-הבום המאוחד 1.7.15

 180 א קונסרבטוריון 5.7.15

 1600 ג אורי חזקיה-לילהכוכב  7.7.15
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 מספר משתתפים יום שם הארוע תאריך

 200 ד הופעת המקהלה-במה 8.7.15

 30 א פתיחת קיר אומן 12.7.15

 120 ב ערב להקות משותף עם רמלה 13.7.15

 500 ג סקאזי-כוכב לילה 14.7.15

 1800 ג שחר חסון-כוכב לילה 21.7.15

 40 ב ארוע גבוש פרלמנט 27.7.15

 150 ב רוק סקול-מופע צעדים ראשונים 27.7.15

 1400 ג מרתון סטד אפ-כוכב לילה 28.7.15

 150 ד סיום רוק סקול-ארוע 29.7.15

 120 ה ערב מתופפים 30.7.15

 190 ה יובל עילם-השקת ספר 27.8.15

 150 א ארוע חיילים משרד החינוך 30.8.15

 200 א השקת ספר לנוער-יובל עילם 30.8.15

 80 ב בית קפה-ארוע ספוקן 31.8.15

 800 ה אמפי-ארוע מג"ב 3.9.15

 120 ד חברה-הרמת כוסית 9.9.15

 80 ה בת מצווה 10.9.15

 80 ו די-ותאי-מוסיקה 11.9.15

 120 ו קריוקי 18.9.15

 160 ו במה פתוחה 25.9.15

 250 ה תיכון היובל 15.10.15

 150 ו אקוסטיקפה 16.10.15

 250 ה נצי' נצ 22.10.15

 30 ו ערב סרט 23.10.15

 230 א טקס רבין-תיכון יובל 25.10.15

 80 ב הצופים 26.10.15

 100 ג רבין-שולחנות עגולים 27.10.15

 250 ד אולם-יובל עילם 28.10.15

 230 ה עמוס הופמן-סדרצ ג'אז 29.10.15

 50 ו -ערב אוכל 30.10.15

 180 א נ.א.אימון מצויין 1.11.15



411 
 

 מספר משתתפים יום שם הארוע תאריך

 230 ג רבין-תיכון יובל 3.11.15

 270 ה לייפ-כנס נערות און 5.11.15

 30 ו סרט 6.11.15

 120 ג מנהלת הנגיד-מסיבת פרידה 10.11.15

 900 ד עמותת החיים-אירוע התרמה 11.11.15

 150 ה הדר נויברג-סדרת ג'אז 12.11.15

 120 ו ספוקנוער 13.11.15

 120 ב נ.א.אימון מצויין 16.11.15

 230 ג תיכון יובל-הכנה לצהל 17.11.15

 150 ד כנס מנהלי יחידות נוער 18.11.15

 250 ד יובל עילם 18.11.15

 40 ה אירוע מכינות שנות שירות 19.11.15

 230 ו סטנד אפ=ברלד 20.11.15

 200 א יזמים צעירים 22.11.15

 60 ב תנו"ס-ארוע 23.11.15

 120 ד סינגולדה-כתת אומן 25.11.15

 140 ו אקוסטיקפה 27.11.15

 200 א תיכון ראשונים-ערב מגמה 29.11.15

 180 ד בן גוריון-מסיבת חנוכה 2.12.15

 180 ה בן גוריון-מסיבת חנוכה 3.12.15

 80 ו ערב קריוקי 4.12.15

 180 א בן גוריון-מסיבת חנוכה 6.12.15

 80 א פרלמנט-נר חנוכההדלקת  6.12.15

 90 ב נחלי אלון-הדלקת נר 7.12.15

 25 ד התנדבות 9.12.15

 40 ו סדנת שוקולד 11.12.15

 20 ד קיר אומן 16.12.15

 150 ו דניאל אסייג-אפ-סטנד 18.12.15

 80 א מועצת נוער-מליאת פתיחה 20.12.15

 230 ד פרלמנט נערות ארצי 23.12.15

 230 ה עמית פרידמן-ג'אזסדרת  24.12.15
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 מספר משתתפים יום שם הארוע תאריך

 120 ו אקוסטיקפה 25.12.15

 120 ב ספוקנוער 28.12.15

 70 ג ארוע מתנדבי נוער ספורט 29.12.15

 250 ד קורס גדעון-יובל עילם 30.12.15

        

        

      30050 

 

 

  במועדון נפגשות קבוצות נוער .ב

. מנהיגות, מוזיקה ועודהתנדבות, סביב נושאים שונים כגון קבוצות הנוער פועלות 

קבוצות  21 -השנה הוקמו כ  הקבוצות נפגשות אחת לשבוע לשעתיים במינימום. 

 בני נוער. 320 -ובהן ביקרו אחת לשבוע במועדון כ 

 נפגשות לפחות אחת לשבוע לשעתיים –קבוצות התנדבות 

 

 חודשי פעילות משתתפיםמס'  שם הקבוצה

 דצמבר -אוקטובר 40 י -אירועים ט פרלמנט 

 דצמבר -ינואר  30 יא  פרלמנט אירועים

 דצמבר - ינואר 30 פרלמנט בית קפה

 דצמבר - ינואר 15 בקליינרים

 דצמבר -ינואר 12 קבוצת צילום

 דצמבר -ינואר 12 וידאוקבוצת 

Eye to israel 18  דצמבר -אוקטובר 

  157 סה"כ

 

 נפגשות לפחות אחת לשבוע לשעתיים –קבוצות מנהיגות 

 

 חודשי פעילות מס' משתפים שם הקבוצה

 דצמבר – ינואר 40 מענה

 דצמבר – ינואר 12 מחוברות בוגרות

 דצמבר – ינואר 12 איגי צעירים

 דצמבר – ינואר 8 תוכנית ניר

 דצמבר -אוקטובר 6 מחוברות צעירות

  78 סה"כ
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 עד שעתיים נפגשים אחת לשבוע למשך שעה –קורסים קבועים 

 

 חודשי פעילות מס משתתפים שם הקורס

 דצמבר –אוקטובר  12 ברייקדאנס מתחילים

 דצמבר –אוקטובר  6 ברייקדאנס מתקדמים

 דצמבר  -אוקטובר  4 בית ללהקות

 דצמבר –אוקטובר  8 היפ הופ

 יולי –אפריל  15 תעסוקה צעירה

 דצמבר -ינואר 12 רקפת

 דצמבר -ינואר  8 ספוקן נוער

 דצמבר -אוקטובר  3 מנהלי פייסבוק

trx 12   אוקטובר -מאי 

  80 סה"כ

 

 

 :פעילויות מיוחדות .ג

 ניהול והפעלה של בימת הנוער. –יום העצמאות 

 בנות 15 –פרויקט תעסוקה של נערות לקראת חודשי הקיץ  -אגף הרווחה 

 ילדים 120 –אוגוסט  -קייטנה בחודשי יולי -הרצליה תיאטרון העירוני 

 משתתפים. 15 –קייטנת ברייקדאנס  -קייטנות לנוער

אירוע שיא אשר פותח את שנת הפעילות ומציג את פעילות  –הופעת פתיחת שנה 

 המועדון לשנה הקרבה. 

 הקמנו צוותי נוער שמציגים הופעות אקוסטיות –הופעות בטקסים ומקומות עירוניים 

 בטקסים עירוניים ובמקומות עירוניים עפ"י צורך.

התנדבות קבועה באק"ים אחת לחודש ואירוע התרמה  –אירועי התנדבות שנתיים 

 ענק לעמותת חיים.
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 על הים 60בית הגמלאי ומועדון 

 

 :  בית הגמלאי

חברים  45אחת לחודש. בממוצע יצאו  -טיולים בכל רחבי הארץ  10טיולים :  .1

 לכול טיול. 

ימים. בממוצע יצאו  4נופשים : התקיימו שני נופשים בארץ כול נופש נמשך  .2

 משתתפים.  45לכל נופש 

 משתתפים.  35טיול לחול : התקיים טיול אחד לחו"ל אליו יצאו  .3

הרצאות .  3-4סדרות של הרצאות . בכל סדרה בין  6הרצאות : התקיימו  .4

 משתתפים.  60-80בממוצע הגיעו לכל סדרה 

 חוגים :  .5

 משתתפים  20תנך : 

 משתתפים  15עברית : 

 משתתפים  30ספרדית : 

 משתתפים  60-שמונה כיתות –אנגלית 

 משתתפים  24-כיתות  3ציור : 

 משתתפים  50מלאכת יד : 

 משתתפים 12-ויטראז 

 משתתפים  40מקהלה : 

 משתתפים 60כ   -מחשבים : סדנאות מתחילים ,מתקדמים ,רשתות חברתיות 

 משתתפים  15ערבית : 

 משתתפים  24-שתי קבוצות – 'ברידג

  משתתפים  12-העצמה נשית 

 משתתפים  12-תשבצי הגיון 

 משתתפים   12-חליליות 

 משתתפים. 50-ארבע קבוצות  –פלדנקרייז 

 משתתפים  12) מורה נוספת(  –פלדנקרייז 

 משתתפים  15 -התעמלות כסאות 

 משתתפים  30 -התעמלות מזרונים 

 משתתפים  17- פילאטיס

 משתתפים  12-התעמלות בונה עצם 

 משתתפים  10-ריקודי בטו 

 משתתפים  10-יוגה 

 משתתפים 40-רמי שולחן 

 משתתפים  15-סדנת טלפון חכם 

 משתתפים  40-50אחת לחודש –הצגות /מופעים 

 תערוכת גמר ציור וויטראז'



415 
 

צמאות, חנוכה, פורים, טו בשבט, יום ירושלים ,יום הע–מסיבות חגים 

   משתתפים בכול ארוע 80בממוצע 

 משתתפים  280-מסיבת סוף שנה 

משתתפים בכל  50פעילות בינדורית בחופש חנוכה ,פורים ,פסח וחופש גדול : כ 

   פעילות 

    1500לקוחות בית הגמלאי כ  

 

 על הים  60
 
   משתתפים בכול טיול 45טיולים בשנה :  10

   ול נופשמשתתפים בכ 45נופשים בשנה :  2

 משתתפים  50 -ברידג משחק חופשי 

 משתתפים  24 -ברידג מונחה 

 משתתפים  20 –תשבצי הגיון 

  משתתפים  35אנגלית ) שלוש כיתות ( 

  משתתפים 12 -צ'י קונג 

 משתתפים  10 -שחמט 

 משתתפים  15-צרפתית מדוברת 

 תפים תמש 15 –ספרדית מתחילים ומתקדמים 

 .  150-לקוחות 
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 החברה 

לפיתוח הרצליה 

 בע"מ
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 בע"מ החברה לפיתוח הרצליה
 

 הקמה, תכנון ובנייה של פרויקטים מכל סוג. -ייעוד החברה

 

ליזום, לקיים, להפעיל, לפתח, לתכנן,  : ריות לשמן נוסדהיקהמטרות הע

 להקים, לבנות, לייעץ ולעודד הקמתם, תכנונם, בנייתם ופיתוחם של פרויקטים מכל

מין וסוג לקידומה, רווחתה ופיתוחה של העיר הרצליה, עיריית הרצליה, תושבי העיר, 

 המשקיעים והעוסקים בהרצליה

דירקטורים :  חברי מועצה ; מנהלים בכירים ; נציגי  15מונה  דירקטוריון החברה

 דירקטורים. 11-ציבור )שליש כל קבוצה(. נכון להיום הדירקטוריון מאוייש ב

 מר משה פדלון. יו"ר:  רה"ע

 

 :תפקידי ומשימות החברה

  הפעלת ופיתוח חניונים עירוניים 

 הפעלת ופיתוח מערך פרסום החוצות 

 פיתוח ושדרוג תשתיות ושטחים ציבוריים  

 הקמת ושיפוץ מבני ציבור  

 ייזום, בחינה וקידום פרויקטים עירוניים במודל עסקי 

 

 היקף פעילות החברה:

 ₪. מיליון  65-מחזור הפעילות הממוצע של החברה בשנים האחרונות הינו כ

 מורכב מהענפים הבאים:המחזור 

 הפעלת ופיתוח חניונים ברחבי העיר .1

 70 -מקומות חניה וכן כ 2500 -חניונים ובהם כ 10מערך החניה בחברה כולל 

 מדחנים ברחבי העיר.

חניון  ; התחלנו בהכשרת חניונים נוספים: חניון בית פדקו  2015במהלך 

 ספיר; 

 מקומות חניה נוספים. 280-בהיקף של כ -ושני מפלסי חניה בחניון שער העיר 

 חניונים.  3מוכנו  2012-2015במהלך השנים 

 

 תיבחנה מספר דרכים לפיתוח מערך החניה באזור התעשייה: 2016בשנת 

 עיליים. בניית חניונים .א

  גיבוש תוכנית להשלמת מיכון החניונים וניהולם ממרכז בקרה אחד. .ב

 שינויי תב"ע לחניונים. .ג
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 ניהול ופיתוח מערך פרסום החוצות העירוני .2

הפעלת כל מערך פרסום החוצות בעיר: שלטי חוצות, מכוונים, עמודורים, 

סככות המתנה לאוטובוסים, שלטי מפות ושלטי הכוונה לעסקים באזור 

 עשייה.הת

תחדש החברה את ההתקשרויות מול הזכיינים באמצעות  2016במהלך 

 מכרזים פומביים, הכפוף להסכם של החברה מול העירייה.

 

 ביצוע פרויקטים הנדסיים כזרוע מבצעת של עיריית הרצליה .3

 : 2015פרוייקטים הנדסיים מרכזיים שבוצעו בשנת 

הצפוני והדרומי, מתחם יה ישדרוג רחובות אזור התעש -תשתיות ופיתוח

 המסילה, רחוב אלתרמן, שפינוזה.

במתחם המסילה, שכונת נחלת עדה, מתחם המשתלות   - פיתוח שצ"פים

 גינת כלבים בכצנלסון. , (,אלתרמן1874)הר/

שדרוג , הקמת מרכז וטרינרי, : בניין העירייה החדשמבני ציבור וחינוך

, ה לימודית ומלתחותהקמת בריכ, אולמות ספורט ומוסדות תרבות בעיר

שיפוץ מרכז אגדה, הקמת מקווה טהרה, אולם , השלמת בית העלמין

 שופטים בתיכון ראשונים,  שיפוץ בית ההורים.

: הקמת מסוף התחבורה בבן ציון מיכאלי; בתכנון פרוייקטים תחבורתיים

 ; שדרוג צמתים מרכזיים ברחוב הרב קוק.2חיבור רחוב החרש לכביש 

 

 רויקטים עירוניים במודל עסקיייזום וקידום פ .4

דיור בר השגה )הרב קוק ושמשון הגיבור(, הקמת מעונות סטודנטים, בחינת 

 חניון מבונה, רכבת אווירית, שירותי הסעדה לצהרונים בעיר.

 

 :2016אתגרים מרכזיים ופרויקטים מרכזיים לשנת 

 הערכות לגידול בהיקף העבודות .א

o  הפרויקטיםגדלת מאגר האדריכלים ומנהלי 

o מוטת שליטה וקשב ניהולי 

o עבודות שיפוץ/עבודות קטנות 

 

 גליל ים –יישום הסכם הגג  .ב

 

 יזמות והשבחת נכסים .ג

o  פיתוח עסקי –מוקד ידע 

o חליפה שלמה"  

o קיצור לוחות זמנים 

o הגדלת ההכנסות והגמישות 

 

 הגברת השקיפות, השיתוף והתאום. .ד
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 העירוניתהחברה 

התיירות לפיתוח 

 בע"מהרצליה ב
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 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
 

 
  -ייעוד החברה

החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ הינה "חברה עירונית", בבעלות 

 מלאה של עיריית הרצליה. 

 

 : החברה הם לשמן נוסדהשהמטרות 

 לפתח את חוף הים בהרצליה ולהפכו לאתר תיירות מרכזי ובינלאומי.  .א

לפתח את התיירות בהרצליה על ידי הקמה, פיתוח, ייזום וניהול של מרכזי  .ב

תיירות, נופש, בידור, אמנות וספורט וכן מפעלים אחרים המשרתים תיירות 

 והיכולים לעודד אותה. 

 

   :דירקטורים 13דירקטוריון החברה מונה 

מספר הדירקטורים בחברה נקבע בהחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, 

)חמישה עשר( חברים, כולל  15)חמישה( חברים ולא יעלה על  5-ובלבד שלא יפחת מ

 יו"ר הדירקטורין. 

 

)חמישה( חברים מנציגי  5)חמישה( חברים ממועצת העיר,  5הדירקטוריון יכלול 

)שלושה( חברים שאינם נמנים על  3-ל עובדי העירייה והעירייה בקרב הסגל הבכיר ש

שתי החלופות הנ"ל ואשר הינם בעלי רקע בפעילות ציבורית ו/או בתחום הניהול ו/או 

 העסקים ו/או התיירות )"נציגי ציבור"(. 

 

 דירקטורים. 13-הדירקטוריון מאוייש ב כיום 

   :החברה יו"ר

  .יונתן יעקובוביץ עו"ד

 

 החברה: ופעילויותתחומי אחריות 

  .ניהול המרינה 

 שיווק תיירות ומיתוג העיר הרצליהפיתוח ו.  

  .תכנון ופיתוח  תשתיות וביצוע פרויקטים 

 .ניהול ואחזקת חופי הים 

 

 היקף פעילות החברה:

 . ₪מיליון  26.5-מחזור הפעילות הממוצע של  החברה בשנים האחרונות הינו כ

 



421 
 

 מהענפים הבאים: ותמורכבפעולות החברה 

 

 מעגנה ומרינה .1

 שיקום מזחים 

  שיפוץ וצביעת רציפים  

  בולרדים 3200החלפת 

  חפירת פתח המרינה –ספינת חפירה 

  דולוסים  ??? –סקר פינות רציפים סקר שובר גלים 

 החלפת ערכות עגינה במים 

  מזח לנכי צה"ל + חינוך ימי 

 ורכישת מנוף ומלגזה לאספנה יבשה  מבנה 

  מספנה שלב ב'מבנה 

  רכישת מיול וציוד לכיבוי אש 

 תאורה על שובר גלים  

 )הדרכות לשייטים ולעובדים) כיבוי אש ועזרה ראשונה 

 השתלמות עובדים בנושא זהום סביבה ושמן 

 

  – שיווק תיירות ומיתוג העיר הרצליהפיתוח ו .2

 פרסום  ,חוברת תיירות ,יח"צ ,כנס סוכנים ,סרט תיירותי ,אתר אינטרנט

  .אייקונים עירוניים ,בחו"ל

 שת"פ עם מלונות 

 שילוט מלונות 

 אירועים ופסטיבלים        

 מסיבת פתיחת הקיץ 

 ( תערוכת תיירות בארץ ובעולםI.M.T.M)  

 פסטיבל בירה מבשלות ישראליות/ מוסיקה על המים/ יין לבן על המים 

 יום העצמאות/ הרצוג    -משטים 

  הרצאות וסדנאות/ מפגשים / מסיבת  -חיזוק הקשר לשייטים

 פורים/חנוכה/ראש שנה

 

 תכנון ופיתוח  תשתיות וביצוע פרויקטים.   .3

 לאורך חופי הים  תוכנית בנין עיר 

  'תכנון טיילת חוף שלב ב 

  תכנון גשר במרינה 
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 אפולוניה 

 תשתיות אופניים 

  תכנון הקמת מוזיאון תת ימי 

  פסטיבל גלישת גלים 

  שיקום רחוב השונית 

 

 ניהול ואחזקת חוף הים .4

 יצירת שפה תיירותית בחופי הים 

 פרגולות/שילוט/פחים 

  דגל כחול 

  גדרות בטיחות בחוף הדרומי 

  חנייה לחוף הדרומי 

  פיתוח חוף וטיילת בחוף הדרומי 

 

 

 :2016אתגרים ופרויקטים מרכזיים לשנת 

 פרסום אונליין  –התאמת החברה לקדימה הטכנולוגית  –תיירות  .1

 ערוץ אינסטרגם, ערוץ יוטיובפייסבוק , 

 פרסום וקידום ממומן בגוגל 

 פיתוח סרט תיירות על בסיס אינטראקטיבי 

  ייצוג משלחת תיירות בסין לעודד תיירות בארץ 

 השתתפות בתערוכות תיירות 

  טיולים בהרצליה הוצאת 

 פרסום במדיה בינלאומית מודפסת/אינטרנט 

  אירוח עיתונאים וסיטונאי תיירות מחו"ל 

  כנס תיירות בינלאומי בשיתוף משרד התיירות אשר יהווה עוגן למפגש

שנתי קבוע אליו יוזמנו סוכני תיירות, ראשי התאחדות בתי המלון, נציגי 

 מחלקות תיירות וראשי ערי החוף. 

  השתתפות בסמינריםWorkshop   יחד עם בתי המלון בהרצליה 

  פות אנגלית, ושיפור אתר אינטרנט ותרגום האתר לש הנגשהשדרוג

 רוסית, צרפתית, גרמנית 

  הפקת מגזין תיירות לשיווק בחו"ל 

  הפקת חוברת ארועים 

 מסיבת פורים  לשייטים 
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  משט יום העצמאות 

  הרמת כוסית לראש השנה 

  הרצאות וסדנאות לשייטים 

  משט הרצוג 

   מסיבה לפתיחת הקיץ בחוף 

  פסטיבל יין במרינה הרצליה 

 סטיבל תיירותי בינלאומיפסטיבל מוסיקה על המים/ פ 

  )פסטיבל בירה מבשלות ישראליות/ פסטיבל בירה )אוקטובר פאסט 

 

  -מעגנה ומרינה .2

 תכנון וייצור ספינת חפירה ימית 

 ספינת כיבוי אש 

 רציף צף למספנה יבשה 

 שיווק אספנה יבשה 

 שדרוג ושיפור השירות 

 הגדלת מקומות עגינה/ רציפים 

  אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים 

  סקר בדיקה הגנה קטודית 

  החלפת אנודות 

 החלפת מיכלי שמן שרוף פינוי והחלפת פילטרים שמן 

 סקר לזליגת חול מקירות הים -קירות ים 

  סקר וביצוע תיקונים פינות רציפים 

 החלפת שרשראות במעגנה 

 החלפת תשתיות תחנת דלק 

 החלפת תשתיות כיבוי אש 

 

  -תכנון פרויקטים .3

 בנין עיר למרינה הרצליה תוכנית 

  שיקום מצודת תל מיכל 

  תכנון,פיתוח ושיפור תשתיות רחוב רמת ים 

  חוף הכוכבים -הסדרת חוף מוכרז בדרום הרצליה 

 103מגרש  -בניית מבנה לחינוך הימי  

  תכנון טיילת בחוף דרומי 
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 ביצוע טיילת ברחוב העוגן 

 ביצוע פרויקט אפולוניה 

 ייםביצוע פרויקט תשתיות לאופנ 

 תב"ע לאורך חזית חוף הים 

 

  – ניהול ואחזקת חוף הים .4

 הוספת פרגולות לחופי הים בעיר 

 הסדרת תשתיות כיבוי אש במעגנה 

 דגל כחול לחופי הרצליה 

  אכיפה ופיקוח במרינה ובחופי הים 
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מרכז קהילתי 
לספורט תרבות 
 ונופש בהרצליה 
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מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה 
 בע"מ

  בריכה עירונית נורדאו

 אברמוב איל –מנהל 
 

הינה חברה עירונית בשליטת עיריית הרצליה המחזיקה  תי לספורט בע"מלמרכז קהי

ממניות החברה מוחזקות על ידי חברת מרכז קהילתי  25%ממניות החברה,  75%ב 

 הרצליה ב' )מכון המים לשעבר( .

בריכת  -מפעילה את הבריכה העירונית  1983והחל משנת  1979החברה הוקמה בשנת 

 נורדאו .

 חברי הדירקטוריון בחברה הם:

 חברת מועצת העיר –יו"ר הדירקטוריון      -ליאת תימור 

 סג"מ ראש העירייה                  -מאיה כץ 

 עובדת עירייה    -לאה סדובניק עו"ד

 עובד עירייה               -אהרון גורל

 עובד עירייה                    -שירלי זרד

 נבחר ציבור                       -גל ניצן

 נבחר ציבור                   -אלון פלח

 נבחר ציבור         -יוסי קוממי

 נבחר ציבור                -בידר רון

 נציג עמותת הרצליה ב'        -אמון גיל עו"ד

 צליה ב'נציג עמותת הר                 -עמית בן גל

 

 כללי

אוקטובר, שבעה –מאי  ועלת בחודשיםהינה בריכה קיצית הפ בריכה עירונית נורדאו 

 ימים בשבוע. 

 הבריכה ממוקמת בהרצליה ב' ומשרתת את כל תושבי העיר.

 במתחם הבריכה פועלים בזכיינות מזנון וחדר כושר. )חדר כושר פועל כל השנה(.

עונתי, כרטיסיות וכרטיסי כניסה חד הכניסה לבריכה מתאפשרת באמצעות מנוי 

 פעמים .

 בבריכה פועל בית ספר  ללימודי שחייה לילדים ומבוגרים.

 במתחם הבריכה מתקיימים אירועים קהילתיים .

 

 5201נתונים כללים עונת 

 נפשות( 500משפחות  ) 185מנויים :                                                    

 כניסות 4,550כניסה חד פעמים:         כניסות בכרטיסי

 כניסות 8,500כניסות בכרטיסיות:                                 

 תלמידים למדו שחייה 175לימודי שחייה :                                       כ 
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 בני הרצליה
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 בני הרצליה

 יוסי חכם, מנכ"ל

 

חוגים  בעיר הרצליה. במסגרת העמותה פעילים בני הרצליה מפעילה מגוון רחב של 

. בנוסף, מציעה העמותה מספר פעילויות 18ילדים ובני נוער מגיל גן ועד גיל  אלפי

 ספורט למבוגרים.

 

בני הרצליה, היא שם דבר בקרב ארגוני הספורט בישראל ומהווה דוגמא ומופת 

 לשילוב הספורט במערכת החינוך.

 

ם במרכז המחול. חוג בלט קלאסי לנשים וקבוצה שניה קבוצות לנשי 2השנה, נפתחו 

 של חוג ג'ז וזאת לאור הביקוש הגדול.

 

מרכז קהילתי לתרבות וספורט עם  -השנה, קיבלה בני הרצליה את ניהול אפולוניה 

 בריכת שחיה חצי אולימפית, בריכה לימודית ומערכת חוגים מגוונת.

 
 

 :פעילות 

  ענף הכדורסל

 מנהל הענף –מיקי גורנשטיין 

 מנהל מקצועי -רוני קן

 622 .  בי"ס לכדורסל1

  445 .  ליגת כדורסל2

 314 .  מחנות וקיץ3

 1700 ..  סטריטבול4

 

ביה"ס לכדורסל פועל באולמות בתי הספר ברחבי העיר מגיל גן חובה. במהלך השנה 

מתקיימים מספר טורנירים לכלל המשתתפים. קייטנות הכדורסל פועלות בפסח 

 והשנה התקיימה קייטנה גם בחנוכה.  ובקיץ

ליגות הכדורסל פועל במסגרת איגוד הכדורסל וכן קיימות קבוצות שאינן תחרותיות 

 ומשתתפות במסגרת הליגה העירונית.

בחודש מאי, מתקיים ארוע הסטריטבול הגדול בארץ ובו משתתפים שחקנים מכל 

 קצות הארץ. 

 ענף השחייה

 מנהל הענף –דוד סגל 

 מנהל מקצועי –ו רובי של

 427 סקציה  .1

 1000 .  לימוד שחיה קבוצה +פרטי2
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 28 .  אוכלוסיה מיוחדת3

 470(                                  2015.   כיתות ב'   )נכון למחצית ראשונה של 4

 

 לאורך השנה מתקיימות תחרויות פנימיות וארציות וכן מחנות אימון בארץ ובחו"ל.

 ק"מ במכון וינגייט 5ישראל בריכות  אליפות  –ינואר 

 אליפות נתניה הבין לאומי מכון וינגייט  –פברואר 

 ק"מ במכון וינגייט 15תחרות בקרה ואליפות ישראל   –מרץ 

 תחרות קריטריונים  –אפריל 

ק"מ באילת ואליפות  5אליפות האקדמיה למצויינות, אליפות ישראל    –מאי 

 למרכזי מצויינות

 ת גביע חיפה בטכניוןתחרו   -יוני 

 מחנה אימון חו"ל, מחנה אימון לצעירים ואליפות ישראל לצעירים.  –יולי 

 אליפות ישראל לנוער ובוגרים  –אוגוסט 

 אליפות הרצליה ארצית במרכז אפולוניה  –אוקטובר 

 תחרות גביע המלניום בקריית ביאליק  –נובמבר 

 ורף לנוער ובוגרים.תחרות גביע ירושלים ואליפות ישראל ח  –דצמבר 

 

 ענף התעמלות

 מנהל הענף –חיים מועלם 

  524 .  חוג התעמלות1

 86.  התעמלות נשים                                                                               2

 

חוגי ההתעמלות מתקיימים במספר מוקדים ברחבי העיר. אולם הרצל ביד התשעה, 

 ,  ואולם אלון . במהלך השנה מתקיימים מספר ארועים.אולם ברנדיס

 דצמבר גימנסטרדת חיפה קבוצת הגנרל במופע תחרותי זכתה מקום שני .

 חנוכה הדלקת נרות ואימון סביב הנושא של חנוכה סביבונים וחידונים .

 פורים תחרות תחפושות ושילוב עם האימון התעמלות . 

הקבוצות התחרותיות על הבמה בסיום פורים השתתפות בעדלאידע והופעה של 

 התהלוכה . 

ינואר ומאי ימים פתוחים בהם צופים ההורים בהתקדמות הילדים בענף ההתעמלות 

 .במאי אימון של התעמלות משותף הורים וילדים . 

 מאי מופע של קבוצת הגנרל וההופעות באירוע יום העצמאות לגני הילדים בפארק . 

 בבמת הילדים בערב יום העצמאות . מאי מופע של קבוצת ההופעות

 באליפות ישראל . open ageמאי זכיה של נבחרת ההתעמלות מקום ראשון בדרגה ו 

טקס סיום ביוני מופעים מרשימים של כל ילדי ענף ההתעמלות מגן ועד י"ב באולם 

 היובל . 
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 ענף הטניס

 מנהל הענף -רוני קריגסמן 

 549 .  חוגי טניס1

 165 .  מחנה קיץ3

  114 .  טניס מבוגרים4

 20 .  אוכלוסיה מיוחדת5

 30.   פרוייקטים בבתי"ס                                                                        6

 

 ענף הטניס פועל בשני מוקדים בעיר: טניס בנוה עמל וטניס במגרשי הקאנטרי. 

מעבר לחוגי הטניס בין הילדים במהלך השנה מתקיימות פעילויות רבות במועדון 

 ומשפחותיהם.

 טורניר אלוף המועדון ואימון משפחות  –ינואר 

 חבר מביא חבר –פעילות גיוס חניכים   –פברואר 

 אימון משפחות  –מרץ 

 מחנה אימון ואליפות המשפחה  –אפריל 

 טורניר אלוף המועדון ואימון משפחות  –מאי 

 שנה, טניס לילה ואליפות בוגרים אירוע סוף –אליפות המשפחה   –יוני 

 מחנה אימון  –יולי 

 תחרות זוגות  –אוגוסט 

 חבר מביא חבר –פעילות לגיוס חניכים  –אוקטובר

 אליפות המשפחה  –נובמבר 

 טניס לילה ואימונים משלימים בחנוכה.  –דצמבר 

 

 ענף הכדורגל

 מנהל הענף -חיים מועלם 

 מנהל מקצועי  -חיים כהן 

  715 לכדורגל.  בי"ס 1

  231 .  מחנות אביב וקיץ2

 

בתי ספר בעיר .  12 -ילדים מ  500 –טורניר חנוכה בדצמבר במגרשי הדשא כ 

 במשחקים בין המוקדים .

במשחקים בין  ,בתי ספר בעיר12ילדים  500 –טורניר שבועות במאי במרגשי הדשא כ 

 המוקדים .

 מתנפחים ושחיה בבריכה . טקס סיום ביוני בקאנטרי קלאב הפנינג של כדורגל

אישי משחק של הורים וילדים וחלוקת מדליות ותעודות  בכל מוקד  טקס סיום ביוני 

 עם תמונות של הילדים . 

 קייטנת כדורגל בחודשי הקיץ יולי אוגוסט במגרשי הדשא. 
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 ענף השייט   

 מנהל הענף  -סבי אלמוזלינוס 

 מנהל מקצועי  -אילן בסיק תשתש 

  150 שייט וגלישה.  חוגי 1

 722 .  מחנות אביב וקיץ2

 30 שייט מבוגרים .3

 210 צופי ים  .4

 130 נוער בסיכון .5

 1000 פרוייקטים בבתי"ס .6

 120אוכלוסיה טיפולית                                                                         .7

 

 גלים וגלישת רוחמועדון השייט ממוקם במרינה הרצליה ובו חוגי שייט, גלישת 

לילדים ולמבוגרים, אליו מגיעים מרחבי הארץ. בנוסף פועל במקום ביה"ס לימאות 

צופי ים. במהלך השנה מתקיימים מחנות אימון, תחרויות, שיוטים  -תנועת הנוער וכן

 וקייטנות.

 .בחיפה ומחנה אימונים שייט באשדוד  RSXמחנה אימונים  –ינואר 

נים באילת, יום המעשים מחנה אימונים שייט וגלישה באילת, שיוט מבח –פברואר 

 באילת.  RSXאליפות ישראל בחתירה בקבוצות בת"א ומחנה אימונים הטובים,  

 .מחנה אימונים שייט בהרצליה, הכנה לקורס מפקדי סירות, שיוט הבנים באילת -מרץ

אתגר לאשקלון, הקפת קייטנת פסח, אליפות ישראל לנוער בת"א, הפלגת  –אפריל 

 .הכנרת,  מחנה אימון במעגן מיכאל, מחנה אימונים לשייט וגלישה בהרצליה

שיוט דקר בחיפה, מחנה אימונים לשייט באשדוד, שיוט גלשנים גביע ישראל  –מאי 

בהרצליה, גביע קסריה לשייט וגלישת בשדות ים, שיוט רן נאור בהרצליה, אליפות 

 בתי"ס בשייט.

ימונים לשייט וגלישה בטבריה, שיוט הבנים בגינוסר, סדנת גלישת רוח מחנה א –יוני 

 לתיכון בשדות ים.

קייטנות שייט, גלישת רוח וגלישת גלים, מחנה ימצי בעכו, מחנה אימונים סגל  –יולי 

 בשייט בגינוסר, הפלגה ארוכה לעכו.

אימונים קייטנות קיץ, אליפות ישראל בסאפ, שיוט איגוד בהרצליה, מחנה  –אוגוסט 

 לפתיחת שנה.

במכמורת, מחנה  RSXשיוט שמשון בובר בשדות ים, אליפות ישראל  –ספטמבר 

 אימונים בשייט בנות בגינוסר.

בנות, אליפות ישראל בלייזר  470 -השתלמות מאמנים, אליפות עולם ב –אוקטובר 

 הפלגה ארוכה למכמורת, הפלגה ארוכה לחיפה. \שדות ים

לגלישה באילת, מחנה אימונים לשייט בשדות ים, שיוט מחנה אימונים  –נובמבר 

איגוד בהרצליה, שיוט קורקין במכמורת, שיוט יוחנן רפיח בהרצליה, שבוע חשיפה של 

 חיל הים, טקס אש צופי ים.
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חיפה, מחנה אימונים לשייט בחיפה, מחנה אימונים לגלישת -שיוט החורף –דצמבר 

 רוח באילת, טיול חנוכה דרום בערבה, חנוכה צפון בכרמל.

 

 ענף הכדוריד

 מנהל הענף  -אהרל'ה שמטוב 

 מנהל מקצועי  -עקיבא לפלר 

  173 .  בי"ס לכדוריד1

  158 .  ליגת כדוריד2

 74 .  מחנות אביב וקיץ3

 

קבוצות תחרותיות במסגרת איגוד הכדוריד המשחקות  13הכדוריד  קיימות בענף 

 לשיבוץ האיגוד ברחבי הארץ. בהתאם

בית הספר לכדוריד פועל במספר מוקדים בעיר הרצליה  ובנוסף לאימונים פעמיים 

 בשבוע מקיים טורנירים  מרוכזים וקייטנות .

 

 ענף טניס שולחן

 מנהלת הענף  -מרינה קרבצ'נקו 

  68 חוגי טניס שולחן ( 1

 קבוצות ליגה לנוער,  2קבוצות טניס שולחן פועלות בחטיבת שמואל הנגיד. קיימות 

 קבוצות ליגה למבוגרים כולל ליגת על. 3

 באליפות מכבי. 3באליפות ישראל, מקום  5בקבוצות הנוער שכו במקום 

 ליגת על נשים אלופת המדינה בפעם הרביעית ואלופת גביע המדינה.

 היו מבין המובילים בארץ. 13-15בתחרות דירוג איגוד הטניס שולחן לגילאי 

   המטרה לפתח יותר קבוצות בנות.

 

 מרכז המחול

 מנהלת הענף  -דסי שחר 

 מנהלת מקצועית מרכז המחול  -לאה מנור 

 מנהל אמנותי וכוריאוגרף שבעת הכוכבים  -רן הירש 

  520 (  בי"ס לבלט 1

  242 בים(  להקות שבעת הכוכ2

 140 (  ריקודי עם3

 26(  ג'ז אלון                                                                                           4

 

     ROYAL ACADEMY -מרכז המחול מפעיל חוגי בלט קלאסי בשיטת ה

 של לונדון, חוגי ג'ז, היפ הופ  ומודרני. 

מיירה, בהיכל אומנויות הבמה, שהיא מופע ראווה לסיכום בחודש יולי מתקיימת הפרי

 השנה.
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רועים ילהקות שבעת הכוכבים, הן הלהקות הייצוגיות של העיר הרצליה ומופיעות בא

מרכזיים בעיר וברחבי הארץ. גולת הכותרת היא פסטיבל מחולות בכרמיאל 

 והפרימיירה המרהיבה בחודש יולי בהיכל אומנויות הבמה.

 

 ולר ענף הוקי ר

 מנהל הענף –פבל לוין 

 53 (  חוגי הוקי רולר1

חוג ההוקי רולר זוכה להצלחה רבה בקרב ילדים ונוער.  הוא משלב ספורט והנאה 

 ותורם לפיתוח הקואורדינציה, מהירות המחשבה, זריזות ויציבה. 

 הפעילות מתקיימת בספורטק הרצליה .

 הליגות.החניכים משתתפים בטורנירים ארציים במסגרת 

 

 מרכז לחינוך גופני

 מנהל המרכז -מיכאל ביצ'וצקי 

  58 (  חוגים1

פרוייקט חינוכי ספורטיבי לילדים המפתח קואורדינציה, דיוק בתנועה וחיזוק שרירי 

 הגוף.

פתוח הרגלי סדר, משמעת ודייקנות, פיתוח בטחון עצמי, התמדה ותושייה, פיתוח 

 ילדים ולימודי חוקי הספורטחוסן מנטלי להסתגלות קלה יותר בחברת 

 השנה נפתח חוג כדורגל לבנות.

 

 מועדון כושר

   מנהל המועדון –איגור גרשנגולד 

   73 (  פעילות חדר כושר1

מועדון הכושר פועל באולם ספורט היובל. מועדון באוירה אינטימית, שלווה וניהול 

 מקצועי.

 

  141 מרכז חוגי לב טוב

בבית ספר לב טוב פועל מרכז חוגים של בני הרצליה . התעמלות אומנותית , התעמלות 

 תיפוף גוף  וחוג פילאטיס לנשים. –לגיל הרך, ג'ז, דרך הקצב 

 

 44 טריאתלון

 מנהל הענף –רן אלתרמנס 

קבוצת הטריאתלון של בני הרצליה הינה פעילות ספורטיבית, מקצועית ומהנה, 

 ומעלה. 8יועדת לכל אחד ואחת מגיל המותאמת לכל הרמות ומ

 הפעילות כוללת אימוני ריצה, שחייה ורכיבה על אופניים.

 

 מועדונים בית ספריים 

 150חטיבות הנגיד, בן גוריון, זאב                                                             
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 46                                                                              מגמות מחול הנגיד

 17אתלטיקה קלה                                                                                    

 

  385                                                                                אומנויות לחימה 

 מנהל הענף –דורון כץ 

ופועל  2014מרכז לאומנויות לחימה התחיל את פעילותו בבני הרצליה מספטמבר 

 אפולוניה, בבי"ס הנדיב, בבי"ס ברנדייס ובבי"ס לב טוב. במרכז

ספורטאים,  500 -אליפות  הרצליה הפתוחה ומכבי ישראל  בה השתתפו כ –פברואר 

 איש. 6000 -מלווים והורים כ

 מדליות. 20 -בכל הרמות בה זכו ב אליפות ישראל –אפריל 

 ספורטאים. 300מחנה אימונים בגבעת חביבה לכל המועדון והשתתפו  –מאי 

 מדליות. 10 -ספורטאים וזכו ב 30 -תחרות בינלאומית בשוויץ אליה נסעו כ –יוני 

הורים, ילדים,  1000 -מסיבת סוף שנה בקאנטרי הרצליה בה השתתפו כ –יולי 

 דליות לכל הילדים ויום כייף.מאמנים בו חולקו מ

 

  11                                                                                             אופניים  

 הדר הרשקוביץ

ענף רכיבת  אופניים מציע לימוד רכיבה לילדים ומבוגרים שאינם יודעים לרכב, לימוד 

 אופניים וטיולים. טכניקות מגוונות, בטיחות, תחזוקת

 

         80                                                                                      מועדון תעופה

 מנהל הענף  -שמוליק חיים 

מועדון התעופה פועל במספר מוקדים בעיר וכן  מועדון חדש שעובר למשכנו החדש 

 ברחוב שירת הזמיר.            

 הערות  גוף מארגן תיאור הפעילות  מועד 
 תחרות ארצית  איגוד קלוב התעופה  יום הטיסנאות  31/3/15

 תחרות פסח הפתוחה  10-11/4/15
תחרות פתוחה  איגוד קלוב התעופה 

 לאורחים מחול

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה P30תחרות  2/5/15

 תחרות ארצית התעופהאיגוד קלוב  תחרות שבועות  23-24/5/15

20/6/15 
אליפות הרצליה בטיסנים 

 חופשיים
 מועדון תעופה הרצליה

 

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה תחרות תחילת חופש 26/6/15
 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה 2-תחרות גמר ד 27/6/15

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה P30 -אליפות ישראל ב 11/7/15

27/7-
3/8/15 

אייל גלאור זכה  FAI אליפות העולם מונגוליה 

 Iמקום 

 קורס מדריכים ארצי 2-16/8/15
מדריכים  4 איגוד קלוב התעופה

הוסמכו 
 מהרצליה

10-16/8/15 
אליפות העולם לנוער 

 רומניה
FAI  בר בכור זכה

 8מקום 
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28/29/8/15 
אליפות ישראל בטיסנים 

 חופשים
 איגוד קלוב התעופה

 תחרות ארצית

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה P30תחרות  19/9/15

 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה תחרות שבועות  2-3/10/15
 תחרות ארצית איגוד קלוב התעופה אליפות ישראל בגילשונים 24/10/15

7/11/15 
 + 2016 -ל -2 ד שני גמר

 2016-ל נוער גמר

 איגוד קלוב התעופה
 תחרות ארצית

 OPENתחרות חנוכה  11-12/15
תחרות פתוחה  איגוד קלוב התעופה

 לאורחים מחול

31/15/15 
השתתפות במסדר כנפים 

 חיל האוויר 
 מועדון תעופה הרצליה

 בבסיס חצרים
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 ע.ל.ה 

 עמותה למען הקשיש הרצליה 
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 עמותה למען הקשיש הרצליה -ע.ל.ה 

 שירותי  העמותה

 

 מרכזי יום

ליבת הפעילות של העמותה היא הפעלת שלושה מרכזי יום בעיר. שני מרכזי יום 

נותנים מענה ומסגרת יומית טיפולית לקשישים תשושים גופנית. אלו קשישים 

שמתקשים מבחינה פיזית ולעיתים צריכים גם עזרה אישית כמו רחצות וגילוח. 

ים ופעילות ענפה של הקשישים מגיעים למרכז בהסעות, מקבלים ארוחת בוקר וצהרי

קשישים. מרכז היום  150 -חוגים.  המרכזים הטיפוליים, צמרות ושמאי, מטפלים בכ

השלישי נמצא בנחלת עדה ומיועד לקשישים הנמצאים בתהליך של ירידה קוגניטיבית, 

 קשישים. 50 -חולי אלצהיימר או דמנציות אחרות.  המרכז מטפל בכ

 

 מועדוני גמלאים

  80 -שני מועדוני גמלאים. אחד בנוף ים אשר בו חברים כ 2015העמותה הפעילה בשנת 

קשישים. במסגרת המועדונים  25 -קשישים  והשני בגן רשל אשר בו פעילים כ

 מתקיימות הרצאות, חוגים, מסיבות ואירועים וכן יוצאים להצגות וטיולים.  

 

 מועדוני ניצולי שואה

שני מועדוני ניצולי שואה. מועדון בבית מורשת המיועד  2015העמותה הפעילה בשנת 

ניצולי שואה הנהנים ממגוון פעילויות של חוגים,  120 -לניצולי שואה ומהוה בית ל

הרצאות וכן טיולים ברחבי הארץ ונופשונים. בנוסף, העמותה תומכת ומפעילה מועדון 

 ל מרכז יום שמאי( .ניצולי שואה יוצאי חבר העמים המתגוררים בבית הדר בעיר )מע

 

 מחלקת פעילות גופנית

עשרים וחמישה חוגי ספורט רובם בתחומי התעמלות  2015העמותה הפעילה בשנת 

גמלאים.  הפעילות מתקיימת במספר רב של אולמות  450שונים שבהם היו פעילים כ 

 ומתקנים הפזורים ברחבי העיר.  בנוסף המחלקה מקיימת טיולים ואירועי ספורט.

 

 ת גמלאיםמכלל

העמותה הפעילה מכללה לגמלאים הפועלת בשלושה אולמות שונים, רזיאל, הסינמטק 

והיכל בעיר. היכל בעיר החליף התווסף השנה דבר שאפשר לנו להגדיל את כמות 

סטודנטים.  בכל אולם מתקיים יום הרצאות אחת לשבוע. ההרצאות  100 -המנויים בכ

ידע. הפעילות במכללה מתקיימת החל מחגי מקיפות מגוון רחב של נושאים ותחומי 

רשומים  2015תשרי ועד מחצית חודש יוני. בשנת הפעילות שהחלה בחודש אוקטובר 

סטודנטים גמלאים. כמו כן, המכללה מארגנת טיולים מגוונים רחבי  850-במכללה כ

 הארץ לסטודנטים.
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 שכונות תומכות

לעזור לקשישים לחוש ברחבי העיר קיימות ארבע "שכונות תומכות" שמטרתן 

בטוחים יותר בביתם. זאת באמצעות חיבור ללחצן מצוקה שנועד לקריאה לעזרה 

רפואית. בנוסף, סיוע בתיקונים קלים בבתיהם ובפתרון תקלות שונות וכן פעילות 

חברתית אחת לשבועיים.  הניהול מתבצע בעזרת רכזת חברתית ואב בית. מתוך ארבע 

נוהלת ישירות ע"י העמותה, שגם מסבסדת את עלות השכונות, השכונה המערבית מ

שרותי לחצני המצוקה.  השכונות האחרות מנוהלות על ידי חברת סקיולייף והעמותה 

 לקוחות. 800 -משתתפת בתפעולן. בשכונות התומכות מנויים כ
 

 טלוויזיה קהילתית

גמלאים העוסקים ביצירת תכנים המקבלים  40 -העמותה תומכת בפעילותם של כ

ביטוי בסרטונים המופקים על ידם. חלקם של הסרטונים אלו מוקרן בערוץ הטלוויזיה 

 הקהילתית.
 

 כוח אדם ומתנדבים

משרה ורק שניים  50%עובדים, כמחציתם מועסקים מעל  65העמותה מעסיקה 

מועסקים במשרה מלאה. העובדים מועסקים במשרות חלקיות הנגזרות מאופי 

מתנדבים. הפעילות  55-מסייעים בפעילות העמותה כתפקידם ועבודתם. כמו כן, 

ההתנדבות מתקיימת במגוון רחב של תחומים. היקף הפעילות נגזר מאופי תפקידם 

  של המתנדבים.
  

 שיפוצים

במחצית השנה החלה העמותה בשיפוץ נרחב במעון היום ברחוב שמאי. שיפוצים אלו 

 .2015הסתיימו בסוף שנת 

 

 והאסיפה הכלליתישיבות הועד המנהל 

 ישיבות הועד המנהל, בין היתר התקבלו החלטות: 4במהלך השנה התקיימו 

 ."שיפוץ מעון יום "שמאי 

 .העסקתו של גזבר מתנדב 

 .מכרז למשרת מנכ"ל העמותה ובחירתה של גב' חני גזית למנכ"ל העמותה 

 .מינוי יועץ משפטי חדש לעמותה 

 .הוחלט לאשר פיתוח שירותים נוספים 

  לאשר בניה ושיפוצים של חלק ממבני העמותה.הוחלט 

 

 ישיבות האסיפה הכללית, בין היתר התקבלו החלטות: 2במהלך השנה התקיימו 

 .אושר משרד רוזנבלום הולצמן ושות' כרואי חשבון העמותה 

 .אושרו הדוחות הכספים 

 .אושר הרכב ועדת הביקורת 

 הפנים. הוחלט לאשר את תיקון תקנון העמותה בהתאם להנחיות משרד 
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 תאגיד 

 בית העלמין 

  העירוני
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 הרצליה בית העלמין העירוני

 

 רקע

מאי נפתח לשירות תושבי העיר הרצליה בחודש בית העלמין העירוני הרצליה תאגיד 

2011. 

מטרת הקמת בית העלמין העירוני  לתת שירותי קבורה באופן מכובד וראוי לתושבי 

  העיר הרצליה.

פי הנחיות המגיעות -בהתאם לחוקי מדינת ישראל על לפעולבית העלמין מחויב 

 .עיריית הרצליהו ביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הדתותמ

 הינה קבורת סנהדרין, כדת משה וישראל.העירוני  קבורה בבית העלמיןה

 3לגובה של עד ים בתוך כוכי קבורה המתנשאקבורת סנהדרין הינה קבורה שמתבצעת 

ובמקומות  , בית שערים"קבורת הסנהדרין" שנחשפו בירושליםכדוגמת  קברים

בבית העלמין העירוני קיימת חלקה אזרחית לתושבי העיר נוספים ברחבי הארץ. 

 המעוניינים בקבורה אזרחית על פי השקפת עולמם ורצונם. 

בית העלמין העירוני נותן  שירותי לוויה וקבורה ללא תשלום לנפטרים תושבי העיר 

 תושבי העיר אשר נפטרו מחוץ לתחומי העיר הרצליה.  ולנפטרים

בית העלמין העירוני נותן  ליווי  אישי ושירותי קבורה למשפחות בעיר לנפטרים 

 שנפטרו בביתם ברחבי העיר.

 בית העלמין נותן שרות מענה לגופים הבאים:

 בתי חולים אזוריים וכלל ארציים.

 בתי אבות עירוניים.

 בתחומי העיר הרצליה ומחוצה לה.בתי אבות פרטיים 

 מרכזי קליטה.

 בתי דיור מוגן.

בית העלמין העירוני מאפשר לבן הזוג של הנפטר או קרוב משפחה מקרבה ראשונה 

 לרכוש מקום קבורה לאריכות ימים בצמוד לחלקת הנפטר.

 

 חזון

על עצמו להוביל את רמת שירותי הקבורה תוך מתן  תאגיד בית העלמין העירוני חרת

המהווה מודל לחיקוי שירות אישי, איכותי, מקצועי, חדשני ובעל מסירות ומצוינות 

 לבתי עלמין ולעיריות המעוניינות ליישם את מודל בית העלמין העירוני הרצליה.
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הנהלת בית העלמין מיחסת חשיבות רבה למתן יחס אישי ומכובד בעת ליווי משפחות 

בהתחשבות, בהקשבה , באדיבות שירות הניתן בכבוד,הנפטרים בשעתם הקשה. 

 .ובנכונות לסייע לכל פונה

ראוי ומכובד  הנצחה שמש מקוםההנהלה עושה כל שביכולתה כדי שבית העלמין י

 לתושבי העיר הרצליה.

 

  התאגיד חברי וועדות

 

ראש העיר ויו"ר ועדת האסיפה   ,מר משה פדלון :ועד )הנהלת( העמותהחברי 

צבי וייס סגן ראש מר מר יוסי קוממי יו"ר ועד העמותה וחבר מועצת העיר,  .הכללית

אלעד צדיקוב חבר מר משה ועקנין חבר מועצת העיר, מר העיר וחבר מועצת העיר, 

שלומי אסולין מר מנהל מחלקת רווחה בעירייה,  אהרון סלצברגמר , מועצת העיר

מיקה מיכלוביץ גב' ג'ני דוברי מחלקת רווחה, גב' עירייה, המנהל מחלקת הכנסות 

יחיאל ושדי חבר המועצה הדתית, ד"ר משה בניאן חבר  מר בראשי חשבת רווחה,

 יואלית ביגר חברת המועצהדתית, גב' צורי ז'אן חבר המועצה ה מר המועצה הדתית,

 הדתית.

יוסי מר  ,שלומי אסולין יו"ר הועדה ומנהל מחלקת הכנסות העירייהמר  ועדת כספים

ד"ר משה בניאן חבר המועצה וחבר מועצת העיר, יו"ר תאגיד בית העלמין  קוממי

 הדתית.

יוסי מר חבר מועצת העיר, , סגן ראש העיר וצבי וייס יו"ר הועדהמר  ועדת כוח אדם

משה ועקנין חבר מועצת העיר, מר עלמין וחבר מועצת העיר, קוממי יו"ר תאגיד בית ה

אהרון סלצברג מנהל מחלקת רווחה בעירייה, מר , מועצת העיראלעד צדיקוב חבר מר 

חברת המועצה יואלית ביגר גב'  עירייה,השלומי אסולין מנהל מחלקת הכנסות מר 

 יחיאל ושדי חבר המועצה הדתית.הדתית, מר 

סגן ראש  צבי וייס , מרקוממי יו"ר הועדה וחבר מועצת העיריוסי מר  ועדת מכרזים

אלעד צדיקוב חבר  מר משה ועקנין חבר מועצת העיר,מר חבר מועצת העיר, ו העיר

צורי ז'אן חבר , מר אהרון סלצברג מנהל מחלקת רווחה בעירייהמר מועצת העיר, 

 המועצה הדתית.

יוסי קוממי יו"ר מר יו"ר הועדה וחבר מועצת העיר,  משה ועקניןמר  ועדת תקינה

סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר, צבי וייס מר תאגיד בית העלמין וחבר מועצת העיר, 

 . מועצת העיראלעד צדיקוב חבר מר 

 

ישיבות דירקטוריון בחודשים  2תאגיד בית העלמין העירוני הרצליה קיים  2015בשנת 

 פברואר ומאי. 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%94
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 2015לשנת  בית העלמין העירוניפעילות תאגיד 

 

 נפטרים תושבי העיר. 275-מתן שירותי קבורה ל 

 בכך הופסק הצורך ברכישת בית העלמין והקמת אולם טהרה והספדים ב

 שרותי טהרה חיצוניים ומתן שירותי קבורה ראויה ומכובדת לנפטר. 

 .הובלת פרויקט גמ"ח למשפחות נפטרי העיר הרצליה 

 טחי הקבורה בהתאם לתוכנית העירונית.הגדלת ש 

  מבקרי בית העלמיןהתקנת מעלית בבית העלמין להנגשת. 

 .ביצוע פרויקט שילוט המסדיר את התמצאות המבקרים בבית העלמין 

  .)"כתיבת נוהלי תפעול ובקרה תקציבית )"ספר נהלים 

 .בחירת זוכה מכרז העברת נפטרים באמבולנס פרטי 

 39למשכנם החדש ברחוב סוקולוב  העירוני העברת משרדי בית העלמין 

 הרצליה.

 


